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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Koop nu 
passe-partout 
kaarten met 
korting via 
feestweek.nl of 
bij de Primera.

Vier de opening van de 
Waterlijn mee!
Een feestelijke gebeurtenis voor jong en oud in Uithoorn
Uithoorn - Het komend weekend 
staat Uithoorn geheel in het te-
ken van de offi ciële opening van de 
Waterlijn, de Amsteloever vanaf de 
Dorpsstraat via het Marktplein en 
de Wilhelminakade tot aan de bus-
brug. Daarbij horen ook de Juliana-
laan en een stukje Stationsstraat 
nabij het Piet de Kruifviaduct. Al-
le inwoners van Uithoorn, jong en 

oud, zijn van harte welkom tijdens 
een door winkeliers, horeca en ove-
rige ondernemers aan de Water-
lijn georganiseerd feestprogramma 
op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei. 
Donderdag 28 mei vindt vanaf 11 
uur de feestelijke openingsceremo-
nie plaats van de nieuw ingerich-
te Amsteloever. Dat gebeurt offi ci-
eel op de evenementensteiger door 

de Commissaris van de Koning, de 
heer Johan Remkes, tezamen met 
burgemeester Dagmar Oudshoorn, 
wethouders en verdere genodigden. 
De heer Remkes brengt die dag een 
werkbezoek aan Uithoorn waarvan 
de opening onderdeel uitmaakt. 

Meer over de opening van de Water-
lijn zie elders in deze krant.

Toch (te) veel verkeer over 
het Thamerlint
Uithoorn - Ondanks het feit dat 
‘verkeersmodellen’ destijds hebben 
uitgewezen dat door de ingebruik-
name van de nieuwe N201 minder 
autoverkeer van het Thamerlint ge-
bruik zou maken, lijkt dit niet hele-
maal bewaarheid. Overdag, maar 
vooral tijdens de spitsuren, consta-
teren bewoners fi les vooral aan het 
einde van de middag op de Tha-
merlaan. ’s Morgens is het ook druk 
op de Prins Bernhardlaan met ver-
keer vanuit de Meerwijk dat via de-
ze ‘hoofdontsluiting Oude Dorp’ zijn 
weg zoekt naar het industriegebied 
aan de Amsterdamseweg en de 
N201. Een deel daarvan slaat ook op 
de kruising bij de Laan van Meer-
wijk/N196 rechtsaf om over de Prin-
ses Irenebrug richting Mijdrecht en 
de A2 te gaan. Nu de bussluis op het 
punt staat te verdwijnen en er een 
‘normale’ verkeerspassage ontstaat 
tussen de woonwijken Meerwijk-
West en -Oost, zal het verkeer in die 
richtingen alleen maar toenemen 
zo is de verwachting. Helemaal als 
op termijn het stukje N196 tussen 

de Dorpsstraat/Schans en de Laan 
van Meerwijk niet meer beschikbaar 
is voor doorgaand verkeer zoals dit 
nog steeds in de plannen van de 
gemeente Uithoorn staat verwoord. 
Alle verkeer vanuit (een groot deel 
van) de Meerwijk zal dan over het 
Thamerlint zijn weg zoeken naar de 
N201 en Mijdrecht. Immers over de 
Irenebrug is dan niet meer mogelijk. 
Maar zover is het nog (lang) niet.

Verkeerstellingen
Toen de Irenebrug in maart dit jaar 
een poosje dicht ging voor een on-
derhoudsbeurt was deze situatie 
aan de orde. Er zijn toen verkeers-
tellingen verricht. De resultaten wa-
ren tijdens de raadsvergadering van 
2 april jl. nog niet bekend. Wethou-
der Marvin Polak (Verkeer & Ver-
voer) liet toen wel weten dat tot aan 
dat tijdstip voor zover hij dat kon be-
oordelen ‘de norm niet was over-
schreden’. Had hij toen al wél ken-
nis van de metingen?... Aan dezelfde 
wethouder is tijdens de raadsbijeen-
komst van 30 april door de redactie 

van deze krant gevraagd of de re-
sultaten nu wel bekend waren. Daar 
moest hij het antwoord ook toen op 
schuldig blijven. Het kan natuurlijk 
zo zijn dat nog niet alle gegevens 
zijn verwerkt, maar we zijn intus-
sen ruim twee maanden verder na 
de telling! Of kan het zomaar zo zijn 
dat er een dermate afwijking in ver-
keersaantallen is geconstateerd dat 
dit niet meer overeenkomt met het 
destijds voorgestelde verkeersmo-
del/profi el aan de bewoners en dat 
men dit liever niet aan de grote klok 
wil hangen? Voormalig wethouder 
Maarten Levenbach, tot wiens por-
tefeuille het Thamerlint destijds be-
hoorde, was er een ster in om in dit 
opzicht de bewoners ‘afwijkend’ te 
informeren. Maar de zaken liggen 
nu anders. Zodra de mogelijkheid 
zich voordoet zullen we wederom 
de vraag aan wethouder Polak stel-
len hoe het ermee staat. Kom ermee 
voor de dag zouden we willen voor-
stellen, dan weet iedereen meer en 
kan het beleid er al dan niet op aan-
gepast worden.

Op heterdaad
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag op donderdag vorige week heeft 
de politie, dankzij de oplettendheid 
van twee buren, twee inbrekers op 
heterdaad betrapt. De twee knapen 
van 17 en 20 oud, beiden uit Uit-

hoorn, werden in de woning aan de 
Constantijn Huygenslaan aangehou-
den. Oplettende buren, die op de 
woning toezicht hielden, hoorden en 
zagen verdachte geluiden en bewe-
gingen vanuit die woning. Zij belden 
112, waarna de twee jongens wer-
den aangehouden in de woning. Tij-

dens de aanhouding werd nog een 
moment verzet gepleegd tegen de 
politie. De verdachten zijn overge-
bracht naar de Recherche. Ook zal 
hun rol worden onderzocht inzake 
de inbraak Aan de Zoom te Uithoorn, 
waar tussen 13 en 17 mei werd inge-
broken door een opvallend duo.

Politie houdt preventieve 
actie voor veiligheid
Regio - Afgelopen vrijdag heeft 
de politie, basisteam Uithoorn/
Aalsmeer, preventieve acties gehou-
den in Uithoorn en Aalsmeer. Hier-
bij zijn er fl yers uitgedeeld aan bur-
gers in het kader van het veiliger 
maken van de woon- en leefomge-
ving. Het was de bedoeling om de 
burgers enthousiast te maken om 
zich op te geven bij Burgernet. Te-

vens is de bewoners aangeraden 
het door te geven aan de politie als 
men op vakantie gaat, zodat de po-
litie een oogje in het zeil kan hou-
den.  In de ochtend was het preven-
tieteam te vinden in Uithoorn op het 
Legmeerplein en het Poldermees-
terplein te Aalsmeer en in de mid-
dag op het Marktplein te Uithoorn 
en het Praamplein te Aalsmeer.

Deelname Vuurvogel  aan 
rekenproject 
Uithoorn - Darian en Bart van ba-
sisschool de Vuurvogel doen sinds 
november mee aan het rekenpro-
ject Razend Enthousiaste Reke-
naars. Het project wordt begeleid 
door medewerkers van KPMG Meij-
burg en APG. De deelnemers van de 
Vuurvogel kregen als opdracht een 
pop-upschool op te richten. Daar 
komt veel bij kijken: welke vakken 
ga je geven, hoe ga je dat bekosti-
gen, welk gebouw gebruik je, welke 
verzekeringen moet je regelen, wel-
ke marketingmiddelen zet je in en 
wat kost het allemaal? En past dat 
binnen je budget?
Bart en Darian hebben de Infi nity 
School opgericht: een school waarin 
je in de vakantie extra vakken kunt 

volgen op het gebied van program-
meren, bouwkunde en biologie. Op 
donderdag 21 mei was de fi nale. 
Na een warm welkom van Span-
ga’s acteurs Sebastian Wulff en Jas-
per Gottlieb hebben Darian en Bart 
nog een extra rekenopdracht ge-
daan, kregen ze een cursus Ru-
bik’s Cube van oud-wereldkampi-
oen Mats Valk die de kubus in 6 se-
conden (!) af had. En dan het span-
nendste deel: je school presente-
ren aan de vakjury! En dat deden ze 
fantastisch! Na het eten werden de 
winnaars bekend gemaakt. Helaas 
hebben ze de fi nale niet gewonnen 
maar dat neemt niet weg dat zowel 
hun ouders als school enorm trots 
op ze zijn!

Uithoorn - De avond werd druk be-
zocht door bewoners uit heel Uit-
hoorn. Bewoners hebben genoten 
van heerlijke gerechten uit de Ja-
panse Surinaamse en Idische keu-
kens zoals Bami Nasi met kip, Sa-
joer boontjes en Sushi. Bewoners 
zaten naast elkaar,te kletsen en te 
genieten van het eten en van de 
mensen om hen heen. Volgende 
kookavond van de Wereldkeuken 
is op 17 Juni van 18:00 tot 22:00 in 
het Buurtnest. Prijs is �5,- p.p. ex-
cl.drankjes. Dit is de laatste kook-
avond voor de Zomerstop!
Om een idee te krijgen van het aan-

tal mensen waarvoor gekookt moet 
worden, vragen wij om van tevoren 
door te geven als U mee wilt eten, 
en met hoeveel personen. Bent U 
nieuwsgierig welke gerechten er 
deze keer op tafel staan , geef u dan 
snel op! Want vol= vol!! Aanmelden 
voor de kookavond van 17 Juni kan 
door een een mail te sturen naar 
wereldkeukeneuroparei@gmail.
com of te bellen naar 06-82934819. 
Aanmelden kan tot 15 Juni. Wil je 
op de hoogte gehouden worden 
van alle activiteiten van de Werel-
keuken, Like dan onze facebookpa-
gina Wereldkeuken Europarei. 

Was weer een geslaagde 
avond bij de Wereldkeuken
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 

1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Opening Waterlijn

29 mei

30 mei

Voorprogramma
16 uur -21 uur

21 - 01uur

17 - O1 uur

Muziek + DJ

Muziekpodia

Voor het hele gezin

Workshops 

       voor de kids
Poffertjesboot

Waterballen

Entertainment Duikboot

Fonteinen

Flyboardteam

Springkussen
Zeemeermin

Gemeente Uithoorn

11 - 17 uur

Feest op de Waterlijn
Op 28 mei wordt de Waterlijn offi ci-
eel geopend door Commissaris van 
de Koning de heer J.W. Remkes. Op 
vrijdag 29 (avond) en zaterdag 30 
mei (overdag en avond) organise-

ren Ontwikkelcombinatie Hart aan de 
Amstel en Uithoornse ondernemers 
verschillende activiteiten langs de 
Waterlijn. Zie hiervoor www.hartaan-
deamstel.nl

Leerlingenvervoer 2015-2016 
aanvragen vóór 1 juni 2015
Wilt u in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer (regeling) dan 
moet u het aanvraagformulier vóór 1 juni 2015 indienen. U heeft nog 
maar een paar dagen om uw aanvraag in te sturen. Aanvragen die na 
1 juni bij ons binnen komen, nemen we niet meer direct in behandeling. 
Kijk voor de wijzigingen, voorwaarden en aanvraagformulieren op www.
uithoorn.nl onder ‘online regelen’ in het toptakenblok. 

Over vier maanden vindt de 18e edi-
tie van de Ride for the Roses plaats. 
Het enthousiaste team van vrijwilli-
gers voor Ride for the Roses kom je 
niet alleen in Aalsmeer maar in de 
hele regio tegen om deelnemers, 
vrijwilligers en sponsors te werven.

Op 5 mei reed de speciale Ride for 
the Roses auto mee in de bevrij-
dingskolonne van oude legervoer-
tuigen ‘Keep them Rolling’. De tocht 
ging van Aalsmeer door Amstelveen 
naar de Dam in Amsterdam. Ook op 
Koningsdag was het promotieteam 
actief. In Kudelstaart werd gefl yerd 
en poffertjes verkocht waarvan de 
opbrengst naar de Ride gaat. Op het 
Raadhuisplein stond die dag de Ri-
de-auto prominent opgesteld en la-
ter bij het Westeinderpaviljoen. 

Druk bezochte evenementen
Het promotieteam zorgt ervoor dat 
er op activiteiten waar veel mensen 
komen aandacht komt voor de Ri-
de for the Roses. ‘Kom in de Kas’ in 
was zo’n druk bezocht evenement, 
maar ook de Venneper Koninginne-
rit, de Koningsnacht op het Stads-
plein Amstelveen en alle voorstellin-
gen in het Crown Theater. De Ride-
auto kom je tegen bij allerlei evene-
menten in de regio waar de fi etsrou-
tes doorheen komen op 6 septem-
ber, maar afgelopen zaterdag maak-
te het vrijwilligersteam een uitstap-
je naar Rhenen, waar een belang-

rijk wielerevenement plaats vond, de 
Classico Boretti.

Schrijf nu in!
Iedereen kan meedoen aan de Ri-
de for the Roses en zo geld ophalen 
voor de bestrijding van kanker: indi-
viduen, families, vriendengroepen, 
verenigingen en bedrijven. U kunt 
zich inschrijven via de website van 
de Ride for the Roses, www.ride-
fortheroses.nl. Op de website staat 
precies hoe. Fietst u zelf niet mee, 
maar draagt u de Ride for the Roses 
wel een warm hart toe. Word dan fan 
van de Ride. U kunt de Ride op ver-
schillende manieren ondersteunen. 
Word sponsor met uw bedrijf, orga-
niseer met uw bedrijf of vereniging 
een evenement voor de Ride of meld 
u als vrijwilliger. Alle hulp is welkom!

Op 6 september vindt de 18e edi-
tie van de Ride for the Roses plaats. 
Voor de tweede keer is Aalsmeer 
gastgemeente van dit bijzonde-
re wielerevenement voor het goede 
doel. Start en fi nish zijn in de bloe-
menveiling van FloraHolland. Met af-
standen van 100, 50 en 25 km kan 
iedereen meedoen. Fiets mee voor 
het goede doel en help zoveel moge-
lijk geld op te halen voor KWF Kan-
kerbestrijding. Elke deelnemer krijgt 
aan de fi nish een roos die symbool 
staat voor een morgen voor ieder-
een. Jaarlijks doen zo’n 12.000 fi et-
sers mee.

Vrijwilligers Ride for the Roses 
‘on tour’

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt vrijwilligers voor de kazer-
ne in Uithoorn. Om deze boodschap kracht bij te zetten, rijden van-
af vandaag de brandweervoertuigen rond met speciale wervingspos-
ters. De oproep moet mensen die wonen of werken in de gemeente 
interesseren voor een bijbaan bij de brandweer. Vrijwilligers staan 24 
uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om in actie te kunnen komen. 
Het is spannend werk, omdat brandweermannen of -vrouwen aan het 
werk gaan waar anderen weglopen. Naast het uitrukken voor brand, 
verlenen zij bijvoorbeeld ook assistentie bij ongevallen en reanima-
ties. De vrijwillige brandweerkazerne zoekt mensen die interesse in 
en tijd hebben voor een nieuwe uitdaging. Een brandweerman/vrouw 
krijgt een basisopleiding voor brandwacht, heeft vaste oefenavonden 
en rukt op afroep uit. Interesse? Meer informatie lees je op vrijwilliger-
bijdebrandweer.nl.

Durf jij in te stappen?
Gezocht: brandweer 
vrijwilligers in Uithoorn

Jaarrekening sluit met positief 
saldo van ruim € 0,5 miljoen
Het jaar 2014 sluit af met een saldo 
van plus € 0,5 miljoen. Dit resultaat 
sluit nagenoeg aan bij het resultaat 
wat bij de 3e tussentijdse rapporta-
ge was gemeld. Het positieve saldo 
hangt samen met enkele voordelen 
binnen het programma Bereikbaar-
heid, Wonen in Uithoorn en Duur-
zaam Uithoorn Het college legt in de 
jaarrekening verantwoording af over 
hoe en hoeveel geld in 2014 besteed 
is. De jaarrekening gaat over evalu-
atie en realisatie van de plannen en 
gerealiseerde baten en lasten.
In het hiernavolgend overzicht staan 
de resultaten per programma kort 
benoemd: 

1. Bestuur, bestuursondersteu-
ning en dienstverlening

Bestuurlijk en ambtelijk is in 2014 

veel geïnvesteerd in de voorberei-
ding van ambtelijke samenwerking 
met de gemeenten Diemen en Ou-
der-Amstel. Verder is de dienstverle-
ning gemoderniseerd en werkt de or-
ganisatie op afspraak.

2. Ontwikkeling dorpscentrum
Het programma Dorpscentrum vor-
dert gestaag en verloopt volgens 
planning en binnen de kaders van 
de huidige grondexploitatie. Op 28 
mei 2015 is de feestelijke opening 
van het eerste project: de Waterlijn.

3. Duurzaam Uithoorn
2014 heeft in het teken gestaan van 
concrete acties voor energiebespa-
ring in Uithoorn. Enkele voorbeel-
den: informatieavond over energie-
besparing voor bedrijven op bedrij-

venterrein Uithoorn; energiescans 
9 basisscholen Uithoorn en opzet 
naar collectieve energiebesparing 
voor scholen; uitkering 45 subsidies 
voor energiebesparing bij woningen; 
en afsluiting prestatiecontract Eigen 
Haard voor verduurzaming woning-
voorraad sociale huur. 
Het grondstoffenbeleid kreeg han-
den en voeten door plaatsing van 
(ondergrondse) containers voor gf/
restafval en plastic. 

4.  Economie en ondernemen
Vooruitlopend op de prestatie-indi-
catoren voor de begroting 2015, be-
zocht het college een aantal nieuw 
gevestigde bedrijven in Uithoorn. 
De gemeente heeft zich ingezet om 
het bedrijventerrein onder te bren-
gen bij één van de regionale beeld-
kwaliteitsfondsen. Tenslotte dacht 
de gemeente mee over het formu-
leren van de speerpunten voor park-
management/ gezamenlijke speer-
punten op het bedrijventerrein. 
In het programma toerisme en re-
creatie is regionaal samengewerkt 
om regionale en landelijke bezoe-
kers naar de regio te trekken. Voor-
beelden van projecten waarin Uit-
hoorn participeert om dit te bereiken 
zijn het sloepennetwerk en onder-
zoek naar haalbaarheid Toeristische 
Overstappunten. Daarnaast bleef er 
natuurlijk aandacht voor de interna-
tionale toerist. 

5. Bereikbaarheid
Het fietspad langs de Noorddam-
merweg tussen de Koningin Maxi-
malaan en de Vuurlijn is gereali-

seerd. De Amsterdamseweg, de 
Thamerlaan en de Prins Bernhard-
laan zijn samen ingericht als be-
langrijke toegangsweg vanaf de 
omgelegde N201. Het Burgemees-
ter Kootpark heeft via de Faunalaan 
een tweede ontsluiting gekregen.
In het kader van onder andere het 
verkeersstructuurplan (VSP) De 
Kwakel is de voorbereiding afge-
rond van projecten voor het verbete-
ren van 5 kruispunten en het creëren 
van 2 oversteekplekken. 

6. Meedoen en meedenken
Invoering sociaal domein
Vanaf 1 januari 2015 hebben ge-
meenten een aantal taken overge-
nomen van de rijksoverheid, de pro-
vincie en de zorgverzekeraars. De 
gemeenten zijn nu integraal verant-
woordelijk voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen.

Meldpunt Zorg en Overlast
De functies van het Meldpunt Zorg 
en Overlast, Buurtbemiddeling en 
het steunteam zijn geïntegreerd bin-
nen het Sociaal Loket en het sociaal 
team. Doel is de signaleringsfunctie 
en de afhandeling van meldingen op 
het gebied van zorg en overlast te 
verbeteren. 

Veilig Thuis
Vanaf 2015 is elke gemeente verant-
woordelijk voor het realiseren en in 
stand houden van Veilig Thuis (voor-
heen Advies en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling). In 
2014 is besloten Veilig Thuis op de 

schaal van de Veiligheidsregio in te 
richten. De Veiligheidsregio regelde 
de voorbereidingen. Uithoorn trad 
hierbij op als vertegenwoordiger van 
de DUO+ gemeenten. Veilig Thuis is 
op 1 januari 2015 operationeel.

7.  Opgroeien in Uithoorn
Halverwege 2014 werd de Wet Pas-
send Onderwijs van kracht. De ge-
meente heeft actief geparticipeerd 
in het voortraject om te komen tot 
de benodigde verplichte ondersteu-
ningsplannen. Met het onderwijs zijn 
afspraken gemaakt over de aanslui-
ting van passend onderwijs bij de 
gemeentelijke processen, waaron-
der leerlingenvervoer en leerplicht. 
Na de invoering van passend onder-
wijs monitort de gemeente samen 
met de samenwerkingsverbanden 
de nieuwe werkwijze. Indien nodig 
passen we de werkprocessen aan 
om te zorgen voor optimale aanslui-
ting tussen zorg en onderwijs. Van-
af januari 2015 zijn onderwijs en 
gemeente samen verantwoordelijk 
voor de zorg voor jeugd. De signale-
rende rol van het onderwijs is essen-
tieel om hulp zoveel mogelijk pre-
ventief in te zetten.

8.  Veiligheid
Om de sociale kwaliteit in de buurt 
met betrekking tot veiligheid te ver-
beteren zijn we afgelopen jaar ge-
start met een verstevigde aanpak 
van woonoverlast. Voor de voort-
zetting van Stichting Beter Buren in 
2015 heeft de gemeente een inkoop-
traject gestart. Hierin staan specifi e-
ke prestatieafspraken die zorgen 

voor aansluiting op de werkwijze van 
het Sociaal Loket. Verder is een in-
tegrale aanpak van ernstige woon-
overlast in voorbereiding. Het Soci-
aal Loket heeft daarop de regie.

9.  Wonen in Uithoorn
In 2014 zijn alle objecten in de open-
bare ruimte in beeld gebracht. Ook 
is de staat van onderhoud bekeken. 
Aan de hand daarvan is een meerja-
renplan onderhoud openbare ruim-
te opgesteld. Dit meerjarenplan ‘on-
derhoud openbare ruimte’ geeft laat 
per jaar zien welke maatregelen en 
waar (welk object) noodzakelijk zijn. 

10. Financieel gezond 
 Uithoorn
Financieel gezond en de schuldposi-
tie staat al sinds 2012 op de agenda. 
Op basis van een stresstest is een 
nota Financieel gezond opgesteld. 
Hierin zijn diverse maatregelen op-
genomen die moeten zorgen voor 
een financieel gezond Uithoorn. In 
2014 is de grens van fi nancieel ge-
zond, door de fi nanciële crisis en de 
voortdurende kortingen van het rijk, 
bereikt. De toezichthouder, de Pro-
vincie heeft in 2014 de noodzaak 
van het nemen van maatregelen on-
derstreept. Die maatregelen zijn bij 
de begroting 2015 doorgevoerd. De 
schuldpositie van de gemeente Uit-
hoorn vraagt ook de komende jaren 
nog aandacht. Dit geldt eveneens 
voor het op niveau brengen en hou-
den van de onderhoudsreserves om 
het noodzakelijke onderhoud, ook 
in de toekomst, uit te kunnen blijven 
voeren.

Vervolg op volgende blz.



DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van 

18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van 
de Pol (0297) 5131111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26 
juni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli 
2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, (0297) 513111.

- Drank en horecavergunning paracommerciële instelling aan Stichting Vita 
Welzijn en Advies ter inzage van 18 mei tot 30 juni 2015. Info: M. Millenaar, tel 
(0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 
9 juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzage-
periode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperio-
de 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noor-
hoff, (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

gebruik. Ontvangen 7 mei 2015.
De Kwakel
- Achterweg 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de be-

staande bedrijfsruimte. Ontvangen 4 mei 2015.
- Iepenlaan tussen 26 en 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een woning. Ontvangen 12 mei 2015.
- Drechtdijk 64, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning. Ontvangen 20 mei 2015.
Dorpscentrum
- Marktplein 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voor-

gevel. Ontvangen 21 mei 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

oostgevel en het realiseren van een berging en twee overkappingen. Ontvan-
gen 8 mei 2015.

- Randweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee infor-
matieborden bij de Grondbank Uithoorn. Ontvangen 13 mei 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie 

fi etsenstallingen. Ontvangen 13 mei 2015.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikke-

len van een golfterrein Amstelhof.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning en het plaatsen van een veranda.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het be-

stemmingsplan ten behoeve van de bouw van twee woonblokken.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3. Vergunning aan Scouting Admiralengroep voor het 

organiseren van de 31e Admiralencup van 22 t/m 24 mei 2015. Bezwaar t/m 
24 juni 2015.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3. Vergunning aan de exploitant van café De Gevel voor het 

exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 mei 2018 en een Drank en horeca-
vergunning. Bezwaar t/m 29 juni 2015.

De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 2, 31, 37, 38, 40 en 45 en Pastoor L. Pullenlaan 15 en 

19, omgevingsvergunning voor het realiseren van onderheid terrassen en het 
plaatsen van steigers. Bezwaar: t/m 29 juni 2015.

- Iepenlaan 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-
zwaar: t/m 30 juni 2015.

- Drechtdijk. Melding ontvangen van Bouwbedrijf v.d. Eijk & Meijers B.V. voor 
het realiseren van een uitweg van het perceel Drechtdijk 26 naar de Drecht-
dijk te De Kwakel.

- Kerklaan. Vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van 
het Midzomeravondfestival op 20 juni 2015. Bezwaar t/m 30 juni 2015.

- Noorddammerweg 17. Exploitatievergunning aan de heer Van der Knaap voor 
de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 29 juni 2015.

- Mijnsherenweg 8-12. Melding ontvangen van Beheersmaatschappij Legmeer-
polder B.V. voor het maken van een uitweg van het perceel Mijnsherenweg 
8-12 naar de Mijnsherenweg te De Kwakel.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan de heer Ruijl voor het organiseren van een 

braderie/vlooienmarkt op 31 mei 2015 en op 16 augustus 2015. Bezwaar t/m 
1 juli 2015.

- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels activi-
teitencommissie voor het organiseren van Sport en Spel weekend van 12 t/m 
14 juni 2015. 

- Weegbree 55, omgevingsvergunning voor het uitbreiden en herindelen van het 
bestaande schoolgebouw. Bezwaar: t/m 22 juni 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld 54. Melding incidentele festiviteit bij Hotel Hengelsport voor het or-

ganiseren van een besloten feest op 23 mei 2015 van 21.00 tot 23.00 uur.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Avondvierdaagse Uithoorn/De Kwakel voor 

het organiseren van de avondvierdaagse van 1 t/m 4 juni 2015.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT 
De burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet “Stichting Vita Welzijn en Advies` ten behoeve het horecagedeelte aan 
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn een drank- en horecavergunning wil verlenen voor het 
schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaar-
den verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke me-
dedinging. Het ontwerp van dit besluit ligt van 18 mei 2015 tot 30 juni 2015 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 
weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit 
schriftelijk kenbaar maken.

 TER INZAGE LEGGING ONTWERP VAN 
 “BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van 
“Bestemmingsplan Vuurlijn 27” met ingang van vrijdag 29 mei 2015 t/m donder-
dag 9 juli 2015 ter inzage ligt.

Toelichting
Op 26 januari 2015 is een ruimte voor ruimte overeenkomst gesloten met initiatief-
nemers voor het perceel aan de Vuurlijn 27. Daarin is voor de gemeente als ver-
plichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee 
de geldende bestemmingen voor het plangebied, zoals opgenomen in het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied en het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1e herzie-
ning, worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel en waarbij de be-
drijfswoning een bestemming als burgerwoning krijgt en tevens zodanig dat initia-
tiefnemer de mogelijkheid krijgt om op de kavels aan de voorzijde langs de Vuur-
lijn twee woningen te realiseren. Dit is in voorliggend ontwerp van Bestemmings-
plan Vuurlijn 27 verwerkt.
Ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan Vuurlijn 27” ligt met ingang van vrijdag 29 mei 
2015 t/m donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in het 
dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze `
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 27 mei 2015

 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Europarei Midden met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPEuro-
pareiM-OW01 met ingang van 29 mei 2015 zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op 
dat moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een op-
timalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit 
de drie fl ats te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leg-
gen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig 
plan die op 23 mei 2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste fl ats 
(Churchill-, Straatsburg- en De Gasperifl at) aan Europarei Midden zullen worden 
gesloopt. Hiervoor in de plaats zullen circa 200 nieuwe woningen worden gereali-
seerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan. Inmiddels zijn de plannen zoda-
nig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan Euro-
parei Midden. Binnen dit ontwerpbestemmingsplan wordt de gewenste ontwikke-
ling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door de gronden binnen het plan-
gebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen. 
Wijzigingen
Van 21 november 2014 tot en met 4 december 2014 heeft voorontwerpbestem-
mingsplan Europarei Midden ter inzage gelegen. Daarnaast is het voorontwerp-
bestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan di-
verse (bestuurlijke) instanties. Naar aanleiding hiervan is één reactie ontvangen. 
Deze reactie heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van de toelichting het be-
stemmingsplan. Daarnaast zijn nog een aantal ambtelijke wijzigingen doorge-
voerd. Hierbij gaat het met name om het vermelden van de resultaten van de 
verschillende onderzoeken die zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Daarnaast 
is opgenomen dat het plan is gesplitst in drie fasen. Wat betreft fase 1 geldt dat 
hier rechtstreeks nieuwbouw is toegestaan. Voor de twee andere fasen geldt dat 
hiervoor eerst een wijzigingsprocedure moet worden doorlopen. Alle reacties met 
daarop de beantwoording en de ambtelijke wijzigingen zijn verwerkt in een Nota 
inspraak, vooroverleg en ambtelijke wijzigingen. Deze is als bijlage opgenomen 
in het ontwerpbestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Europarei-Midden ligt van vrijdag 29 mei 2015 tot 
en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de website 
van de gemeente.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 mei 2015

 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD3-OW01 met ingang van vrijdag 29 mei 2015 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere 
jaren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te 
delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan op-
gesteld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toe-
komstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aan-
koop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt ge-
sloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure ge-
bracht. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en 
betreft het derde bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepen-
laan. Het bestemmingsplan voor deelgebied 3 heeft betrekking op de percelen Ie-
penlaan 16, 40 en 46-48, waarbij de woonkavels en de aansluitende weidekavels 
worden in bestemd. Deze percelen zijn gelegen aan de noordzijde van de Iepen-
laan. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan een correctie gedaan die is ont-
staan bij het verkeerd inmeten van het bouwvlak waar de kookstudio is gesitueerd 
bij het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2. Deze correctie is van technische 
aard en heeft verder geen consequenties voor het ontwerp van het groengebied.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3 ligt vanaf vrijdag 29 mei 
2015 tot en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 mei 2015

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Filius-Noorddam V.0.F. op de locatie Steenwijkerveld 20 De Kwa-

kel. Melding ontvangen op 11 mei 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 19 mei 2015 

 VASTSTELLING VISIE INRICHTING IEPENLAAN NOORD
Op 28 april 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Visie Inrichting 
Iepenlaan Noord vast te stellen. 
Toelichting
Met het wegvallen van nieuwe glastuinbouw in het gebied is voor een alternatieve 
bestemming aansluiting gezocht bij de inrichting van de zuidzijde van de Iepen-
laan en bij de transformatie van glastuinbouwgebied naar een landelijke woonom-
geving. Het plangebied Iepenlaan Noord betreft het perceel van circa 170m waar-
onder de woonpercelen van 50m diep aan de Iepenlaan. De eerste 30m wordt in-
gericht als weidekavel net als aan de zuidzijde. Dit is een perceel wat bij de aan-
grenzende woning kan worden betrokken. De resterende 90m wordt landelijk in-
gericht met beperkte ruimte voor bebouwing. Voor de dichtheid van de bebouwing 

en de bebouwingsregels en beeldkwaliteit gelden dezelfde uitgangspunten en re-
gels als aan de zuidzijde van de Iepenlaan. Hiermee krijgt het gehele gebied rond 
de Iepenlaan een eenduidige inrichting met de nadruk op wonen en bedrijvigheid 
aan huis. Voor het gebied achter de weidekavels wordt een apart bestemmings-
plan opgesteld zodra de invulling van de bouwlocaties bekend zijn. De bouwlo-
caties zijn geënt op de bebouwing in het gebied ten zuiden van de Iepenlaan.
Meer informatie?
Informatie over de Visie Inrichting Iepenlaan Noord is verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken (tel. 0297-513234 of 0297-513237). De Visie Inrichting Iepenlaan 
Noord treft u eveneens aan op www.uithoorn.nl.
Uithoorn, 27 mei 2015

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN INZAKE 
 DE BESTEMMINGSPLANNEN
Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied
Landelijk Gebied - Veenweidegebied

ten behoeve van het realiseren van bouwplannen.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij anterieure over-
eenkomsten zijn aangegaan inzake de bestemmingsplannen
- Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
- Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied
- Landelijk Gebied - Veenweidegebied
ten behoeve van het realiseren van onderstaande bouwplannen.
Noorddammerweg 17-21
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpensi-
on ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, nummer 2210, plaatslijk bekend 
onder het adres Noorddammerweg 17-21 te De Kwakel. Burgemeester en wet-
houders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Noordpoel Vast-
goed B.V., Poelweg 22, 1424 PB De Kwakel, ten deze vertegenwoordigd A.P. van 
der Knaap.
Poelweg 44-46
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpension 
ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op de percelen ka-
dastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummers 4989 en 6257, plaatslijk 
bekend onder het adres Poelweg 44-46 te De Kwakel. Burgemeester en wethou-
ders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Elora B.V., Cruquius-
weg 142 C, 1019 AK Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door Marveld B.V., 
vertegenwoordigd door dhr. M. Veldhuisen.
Randweg 121a
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpen-
sion ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 6069, plaatslijk be-
kend onder het adres Randweg 121a te De Kwakel. Burgemeester en wethou-
ders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Flower Direct Holding 
B.V., Postbus 1277, 1430 BG Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door de heer 
R.J. Wesselius.
Mijnsherenweg 8
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor de uitbreiding van het 
bedrijf Levarht gevestigd op de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn; 
Sectie A, nummer 1431,
Sectie A, nummer 1456,
Sectie A, nummer 2136,
Sectie A, nummer 2137,
Sectie A, nummer 1455,
Sectie A, nummer 1838,
Sectie A, nummer 1839,
Sectie A, nummer 1840,
plaatslijk bekend onder het adres Mijnsherenweg 8 te De Kwakel. 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan 
met Dhr. H.J. Levarht, Mijnsherenweg 8, 1424CB De Kwakel.
Hoofdweg 59
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpensi-
on ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 5096, plaatslijk bekend 
onder het adres Hoofdweg 59 te De Kwakel. Burgemeester en wethouders van 
Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Griffi oen de Graaf Holding BV, 
p/a Oosterlandweg 37C, 3651 PV Mijdrecht ten deze vertegenwoordigd door de 
heer H. Griffi oen.
Drechtdijk 90
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een veestal op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, nummer 6173 sectie D, plaatslijk 
bekend onder het adres Drechtdijk 90 te De Kwakel Burgemeester en wethou-
ders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Dhr. J.G.M. Langel-
aan, Drechtdijk 90, 1424 RJ De Kwakel.
Ter inzage legging
De zakelijke beschrijvingen van de inhoud van deze overeenkomsten liggen op 
grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 27-05-2015 ge-
durende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

 JAARSTUKKEN 2014
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
jaarstukken 2014 van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis 
Laan van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een 
ieder ter lezing is neergelegd. De rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de 
kosten, welke bedragen:
voor een programmarekening per stuk € 8,55
voor een productenrekening per stuk € 97,85
voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk € 75,80
  

 BEKENDMAKING AANGEPASTE BELEIDSREGELS 
 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 2015
Het college van B&W heeft op 6 mei 2015 de aangepaste beleidsregels Maat-
schappelijke Ondersteuning Uithoorn 2015 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat 
vanaf 1 januari 2016 ook eigen bijdrages worden opgelegd bij Wmo maatwerk-
voorzieningen die zijn verstrekt vòòr 1 januari 2011. 

 ONTWERP-UITWERKINGSPLAN LEGMEER-WEST, DE TOEKOMST, 
 FASE 2 TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voorne-
men hebben om voor Legmeer-West, De toekomst, fase 2 een uitwerkingsplan 
vast te stellen.
Toelichting
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad 
in 2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Hierbij geldt dat ene 
helft van het gebied rechtstreeks is bestemd en hier woningen zijn gerealiseerd. 
Voor de andere helft geldt dat het bestemmingsplan eerst verder moet worden uit-
gewerkt. Dit geldt ook voor plangebied Legmeer-West De Toekomst, fase 2. Bin-
nen het uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van 22 woningen mogelijk gemaakt. 
Hierbij gaat het om vier geschakelde woningen, 17 aaneengebouwde woningen 
en één vrijstaande woning. Hiermee wordt ingespeeld Dit sluit aan bij de woonvi-
sie. Het parkeren ten behoeve van het plan wordt gedeeltelijk gerealiseerd op ei-
gen terrein en gedeeltelijk in het openbare gebied. 
Ter inzage
Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt vanaf vrijdag 29 mei 2015 tot en met donderdag 
9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op ht-
tp://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden te-
gen het ontwerp-uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wet-
houders, Postbus 8, 1420 AA Het college zal met inachtneming van eventuele 
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan. 
Uithoorn, 27 mei 2015

 BEKENDMAKING REPRESENTATIEBELEID
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de Verordening tot 
Gemeentelijke onderscheidingen, de  regeling Vrijwilligersprijs (RV 13.81) 
en het representatiebeleid Herkenbaar Uithoorn met terugwerkende kracht per 24 
april 2014 is vastgesteld. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Peter Timmer is al zijn hele leven geïnteresseerd in politiek. Hij is 
opgegroeid met een vader die raadslid was. Zodoende heeft hij al sinds 
zijn achttiende interesse in raadsstukken. Peter zijn hobby? De politiek!

“Als raadslid draag je ook een steentje bij”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Een vliegende start
Peter is opgegroeid in 
Ouderkerk aan de Amstel. 
Zijn carrière als raadslid is 
daar begonnen. Peter heeft 
vier jaar in de gemeenteraad 
gezeten voor D66. Na vele 
jaren fi jn gewoond te hebben 
in Ouderkerk is hij naar 
Uithoorn verhuisd. Peter: 
“Dat is ondertussen al 20 
jaar geleden. En oude liefde 

roest niet… Natuurlijk wilde 
ik hier mijn politieke interesse 
voortzetten. Uithoorn is 
een prachtig dorp, ik moet 
natuurlijk zeggen dorpen, 
en daar zijn we zijn allemaal 
verantwoordelijk voor. Als 
individu heb ik interesse in 
het dorp, maar als raadslid 
kan ik ook mijn steentje 
bijdragen. Dat vind ik 
belangrijk. Maar zonder 

de inzet van de vele 
vrijwilligers kan onze 
samenleving niet. ”

Duurzaam en Solidair: DUS!
“Vanuit gezamenlijke 
standpunten is er vanuit 
D66 en GroenLinks een 
nieuwe partij ontstaan: 
DUS! Samen staan we sterk 
gaat hier zeker op. We hebben 
namelijk een grotere invloed 

Peter Timmer,
raadslid en fractievoorzitter 

van DUS!

R A A D S A G E N D A

Datum: 28 mei 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 20.00 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 20.05 uur

4   Er zijn deze avond geen 
onderwerpen voor het 
politiek debat, wél 
stemmingen, 20.20 uur

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 18 juni 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 8 juni. Volg ons op 
Twitter @RaadUithoorn.

 
Waar een wil is…
“Als gemeenteraad streef 
je natuurlijk naar een 
fi nancieel gezonde omgeving. 
Daarvoor moet helaas nog 
heel wat gebeuren. Enkele 
jaren geleden is een nieuw 
systeem voor het omgaan 
met afvalstoffen geïntrodu-
ceerd. En dat rendeert! Zo 
gaat de afvalstoffenheffi ng 
ook volgend jaar weer omlaag 
met bijna 5% (!). Helaas is 
dat niet genoeg aangezien 
de onroerendezaakbelasting 
(OZB) volgens het plan dat 
nu bij de raad voorligt met 
bijna 10% zal stijgen. Daar 
zit natuurlijk niemand 
op te wachten.”
 
“Ik heb er zeker vertrouwen 
in hoor. We moeten nu 
vooral kijken waar we 
met minder geld dezelfde 
leefomgeving kunnen 
waarborgen. Een voorbeeld: 
we doen nu veel onderzoeken. 
Helaas blijkt vaak achteraf 

met dezelfde standpunten. 
Onze peilers zijn duur-
zaamheid en solidariteit.” 
Voor de scherpe lezer: zo is 
ook de naam DUS ontstaan.
 
Raadslid pur sang
Peter: “Ik vind het heel leuk 
om raadslid te zijn. Dat is 
ook wel logisch, aangezien 
politiek mijn hobby is. Ook 
andere dingen hoor, zoals 
lezen en op vakantie gaan. 
Een beetje ontspannen 
hoort er ook bij. Toch heb 
ik daar weinig tijd voor…” 

“Het is zo interessant hoe 
er wordt omgegaan met 
centen, milieu en bovenal: 
mensen. Centen zijn mijn 
eigen achtergrond. Ik heb 
lang voor een accountants-
kantoor gewerkt en begeleid 
nu zelf bedrijven en particulieren 
met administraties en fi scale 
zaken. Dat brengt mij ook 
op mijn politieke ambities 
voor de gemeente.”

dat we niet de fi nanciële 
middelen hebben om de 
resultaten van het onderzoek 
uit te voeren. Dan kunnen 
we dus bezuinigen op de 
kosten van het onderzoek. 
Bij onderhoud moeten we 
ook niet  automatisch 
geld uitgeven omdat er 
budget voor staat genoteerd. 
Uitvoering op een andere 
manier, of niet, kan soms 
veel geld besparen. Zulke 
zaken zijn bezuinigingen 
op korte termijn. Op lange 
termijn geloof ik in een 
samenwerking met omlig-
gende gemeenten (DUO).”
 
Even goede vrienden
“Sinds één jaar hebben 
we een nieuwe coalitie. 
Het was even wennen, maar 
het gaat eigenlijk heel goed! 
Er heerst een goede sfeer in 
de gehele raad. Of nou ja, 
er schiet weleens iemand 
uit zijn slof, maar daar gaat 
men goed mee om. Het 
is prettig werken op deze 
manier, zo streven we 
gezamenlijk naar een 
fi nancieel gezond (en 
duurzaam) Uithoorn!” 

“De burger zit niet te wachten 
op lastenstijging”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

KORTING OP GEHELE 
COLLECTIE!

Volg ons ook op social media

www.bigl.nl

Big L Jeans Aalsmeer
Zijdstraat 61
1431 EB Aalsmeer
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag
Tel: 0297-321177

Kids Sale!
DONDERDAG 28, VRIJDAG 29, ZATERDAG 30   ZONDAG 31 MEI*

BIG L HEEFT EEN GROOT 
ASSORTIMENT MERKKLEDING:

%10 30 %

50 %
TOT

* Zondag 31 mei hebben wij een koopzondag!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ouderenverenigingen. 
Wat betekend dat?
Het is verrassend te merken hoe-
veel reactie er komen op een 
krantenartikel. Niet dat er duizen-
den mensen gereageerd hebben 
op ons vorige artikel over de Ou-
derenbonden, maar toch waren 
er reacties, vooral uit onverwach-
te hoek.

Een daarvan was: Wie zijn die ou-
derverenigingen in Uithoorn? 
In Uithoorn kennen we drie ou-
derenverenigingen die zich bezig 
houden met het welzijn van zijn/
haar leden. Alle drie kennen zij 
een organisatie structuur van lo-
kale vereniging naar Provincia-
le en landelijke overkoepelende 
structuren. Ook zijn er diversen 
niveaus overleg structuren, in Uit-
hoorn is dat bekend onder de let-
ter LSBO(lokale Samenwerken-
de Bonden voor Ouderen). Deze 
is voor de gemeente Uithoorn op 
dit moment de spreekbuis voor de 
ouderenverenigingen. 
Zijn er meer verenigingen die zich 
op dit vlak begeven?
We kunnen zeggen dat er vele zijn 
nl: Zonnebloem, Rode Kruis, Na-
tionaal Ouderenfonds, VITA, LI-
ONS, enz. Allemaal hebben zij 
ouderzorg, ouderenopvang en/
of ouderenontspanning in hun 
werkomschrijving staan. Daar 
wordt ook veel en goed werk ge-
daan om ouderen te activeren en 
uit hun huizen laten komen. Daar 
is voldoende aandacht aan be-
steed maar aan vertegenwoordi-
ging in een overleg orgaan over 
de zorg perikelen voor ouderen 

valt meestal buiten hun compe-
tentie. Waarom aanschuiven bij 
de LSBO?
In het vorige artikel hebben we 
uitgelegd dat alle ouderen zou-
den moeten kunnen meepraten 
als het over hun zorgproblemen 
gaat. Op dit moment zijn het ver-
tegenwoordigers van de bestaan-
de ouderenverenigingen van Uit-
hoorn, samen de LSBO vormend, 
die deze gesprekken voeren. Zij 
zouden graag zien dat ze namens 
alle ouderen van Uithoorn konden 
spreken. De gedachten gingen uit 
naar een nieuwe zelfstandige club 
die zich aansluit bij de LSBO, en 
zodoende ook inbreng hebben.
Hier is uiteraard over gesproken 
maar een postadres is er (nog) 
niet. Op dit moment zouden zij 
zich moeten kunnen melden bij 
een club die deze niet gebonden 
ouderen registreert. We schre-
ven al een adres is er niet, maar 
er is wel een brievenbus beschik-
baar waar reacties op dit/deze 
artikel(en) in gedeponeerd kun-
nen worden. Het is de brievenbus 
van de LSBO en deze is opgehan-
gen in de garderobe van het VI-
TA centrum. Aan de hand van de 
binnen gekomen reacties gaan de 
LSBO bestuurders op verdere ac-
ties studeren.

Bent u degene die zich sterk wil 
maken voor een dergelijke club, 
een briefje in bovengenoemde 
brievenbus levert u in ieder geval 
een telefoontje op van een van de 
LSBO bestuurders.

Piet Keek uit Uithoorn

Ouderenbonden... 
Uit of bij de tijd(2)

REACTIE VAN EEN LEZER

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel,
Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Be-
drijf. 

Feest in Uithoorn!
In deze editie van de Nieuwe Meerbode zal veel aandacht 
worden besteed aan de opening van de Waterlijn. Op don-
derdag 28 mei is het zover: de Commissaris van de Koning 
Remkens zal de prachtige vernieuwde Waterlijn offi  cieel 
gaan openen.
Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei zullen in het teken staan 
van uiteenlopende festiviteiten met veel evenementen voor 
de hele familie. Elders in deze krant treft u daarover uitge-
breide informatie aan. Ook op de site van de gemeente en 
op www.hartaandeamstel.nl en www.thuisinuithoorn.nl 
vind u veel over de activiteiten.

Met deze vernieuwing is een lang gekoesterde wens van de 
inwoners, de ondernemers, en de gemeente Uithoorn uitge-
komen. Een schitterende boulevard langs de Amstel die er 
aantrekkelijk uitziet, een dorpscentrum vormt en waar vele 
bezoekers van binnen en buiten Uithoorn plezierig kunnen 
winkelen en ontspannen. 
De ondernemers langs deze prachtige boulevard hebben 
weliswaar een tijdje in de troep gezeten, ze worden nu ‘be-
loond’ met een hele fraaie stoep voor hun deuren, wat onge-
twijfeld het nodige publiek zal aantrekken. Ik wens alle on-
dernemers toe dat ze de ‘gemiste’ omzet van de afgelopen 
periode méér dan goed gaan maken. 
Tevens hoop ik dat de ondernemers de handen ineen slaan 
om gezamenlijk al dat moois in stand te houden. Samen be-
reik je tenslotte meer en daarom is het verheugend dat een 
groeiend aantal ondernemers (ook horeca) zich bij de win-
keliersvereniging Uithoorn aan De Amstel hebben aange-
sloten. De vereniging is actief bezig is om gezamenlijke be-
langen in het dorpscentrum te behartigen. 

Een groot compliment verdienen de werklieden die de afge-
lopen maanden bezig zijn geweest aan de Waterlijn. Zij heb-
ben meegeholpen om de overlast tijdens de werkzaamhe-
den zoveel mogelijk te beperken en ze zijn voortdurend be-
reid geweest om mee te denken en een handje te helpen 
waar nodig. Hartelijke dank voor die uitstekende medewer-
king! Wij mogen terecht trots zijn op het resultaat! 
De bouw van de appartementen en de cultuurcluster Confu-
sius zal het geheel nog verder gaan verfraaien.

De festiviteiten rondom de Waterlijn worden ondersteund 
en mogelijk gemaakt door de projectontwikkelaar Van Wij-
nen, de gezamenlijke ondernemers en de gemeente. 

Naast de feestelijke opening van de Waterlijn zijn er nog ve-
le andere evenementen en festiviteiten die Uithoorn en De 
Kwakel de moeite waard maken. Zonder de intentie om een 
compleet overzicht te geven, noem ik er maar een paar: 
De ‘Kunstroute Zijdelveld” biedt de kunstenaars van Uit-
hoorn en De Kwakel op 6 en 7 juni de gelegenheid om in 
en langs de tuinen van het Zijdelveld hun kunsten te tonen. 
Op 14 juni a.s. wordt de ‘Fortfair’ in de Kwakel georganiseerd 
met een kramenmarkt, optredens en vele activiteiten. 
Het jaarlijkse culinaire evenement ‘Culinair aan de Amstel’ 
slaat op 21 juni de tenten op aan de Schans en het animo 
van de deelnemers en de bezoekers toont aan dat dit jaar-
lijkse evenement een vaste plaats op de evenementenkalen-
der heeft verdiend. De organiserende Lions Club Uithoorn 
doet dat voor de vierde keer en ondersteunt daarmee ook 
nog goede doelen.
Het Amstelland Festival vindt van 27 tot 29 juni plaats bij 
sportpark de Randhoorn en belooft ook een geweldig eve-
nement te worden. 
En intussen krijgt het Zijdelwaardplein steeds meer vorm 
en kunnen de bezoekers zich een goede voorstelling maken 
van het uiteindelijke resultaat dat beslist de moeite waard is. 
We kunnen ons nu al verheugen op de opening, die onge-
twijfeld vergezeld gaat van de nodige festiviteiten. 

Het is goed om te zien dat vele van de evenementen door de 
ondernemers worden mogelijk gemaakt en georganiseerd; 
hun gezamenlijke inspanningen leiden vaak tot gezellige en 
aantrekkelijke evenementen. 
Denkt u ook aan deze onderne-
mers als u besluit om uw aan-
koop of uw opdracht te gun-
nen… 
Ik wens u heel veel plezier bij 
de diverse festiviteiten. Als de 
weergoden ons daarbij ook 
nog gunstig gezind zijn, wordt 
het een onvergetelijke zomer. 
Laten we er met z’n allen wat 
moois van maken!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting 
Uithoorn in Bedrijf 

EDITIE
Mei

Huurders in Uithoorn voeren 
actie tegen de huurverhoging
Uithoorn - Tijdens de Algeme-
ne Jaarvergadering van Onder Dak 
gingen de leden en aanwezige be-
wonerscommissies unaniem ak-
koord met de aktie tegen de huur-
verhoging die in het Werkplan voor 
2015 was opgenomen. De aktie be-
staat uit het blijven betalen van de 
oude huur. 
Om dat te kunnen doen moeten 
sommige huurders hun automati-
sche incasso stop zetten. Een for-
mulier hiervoor staat op de website 
en is ook bij Onder Dak aan te vra-
gen. En mensen die hun huur zelf 
overmaken per acceptgiro of via in-
ternet moeten opletten dat ze het 
oude bedrag blijven overmaken. Dit 
is ook een offi ciële methode van be-
zwaar maken. 

De huren zijn voor veel huurders on-
betaalbaar geworden. Per 1 juli 2015 
kan de huur voor de laagste inko-
mens bijvoorbeeld in 3 jaar tijd met 
ruim 10,5% gestegen zijn en voor de 
middengroep met 12%. Daar komt 
nog bij dat de huren drastisch wor-
den verhoogd bij nieuwe verhurin-
gen zoals bijv. in de Briandfl at. Daar 
moet een nieuwe huurder € 683 
netto betalen en daar komen nog 
servicekosten en verwarming bij. 
Het begrip “betaalbare huurwoning” 
eindigt bij € 618,24 netto huur. En in 
de Prinses Christinalaan bijv. wor-
den oude eengezinswoningen bo-
ven en beneden apart verhuurd voor 
tesamen nu meer dan € 1000 kale 
huur. Deze woning wil Eigen Haard 
notabene graag slopen! De huur-
verhoging in 2015 lijkt lager dan in 
2014 maar alleen de infl atie is lager!
Dat betekent dat huurders evenveel 
in koopkracht achteruit gaan als vo-
rig jaar.

Eigen Haard blijft eenzaam 
achter: geen huurmatiging
In 2014 hebben akties van huurders 
en de Woonbond ertoe geleid dat 
vele corporaties in Nederland hun 
huren, na overleg met hun huur-
dersorganisaties, hebben gematigd. 
Echter toen nog niet in de grote ste-
den In 2015 zijn ook weer akties ge-
voerd door huurdersverenigingen 
en door de Woonbond. 

Dit jaar hebben de corporaties in 
Amsterdam, nl. De Alliantie, De Key 
en Rochdale wel gereageerd met 
een gematigd huurbeleid van bijv. 
1% voor de laagste inkomensgroep. 
Ook Ymere komt met een ruimere 
regeling. 

Die andere corporaties hebben dus 
echt de toename in armoede en de 
betalingsproblemen van huurders 
met een sociaal hart bekeken en het 
overleg met hun huurders serieus 
genomen. De Verhuurdersheffi ng 
wordt dus door die andere corpo-
raties niet meer als excuus gebruikt 
om de huren maximaal te verhogen. 
Er is geld genoeg want de corpora-
ties behalen het hoogste rendement 
in negen jaar! Terwijl gemiddeld 40% 
minder in nieuwbouw en onderhoud 
is geïnvesteerd (CVI 2014). 

Maatwerk schrijnende gevallen 
Huurders waarvan het inkomen in 
2014 is gedaald van boven de 44.000 
euro naar onder de 34.567 euro en 
waarbij de inkomensdaling structu-
reel is (overlijden partner, pensione-
ring of arbeidsongeschikt), zal Eigen 
Haard de huurverhoging wijzigen 
naar 2,5%. Maar de huurder moet 
dan zelf bezwaar maken en bewij-
zen laten zien.

Gemeente werkt mee! 
Dit jaar komen ook in Uithoorn som-
mige gezinnen met een minimaal in-
komen, naar het voorbeeld van Am-
sterdam, in aanmerking voor 0% 
huurverhoging. De Gemeente Uit-
hoorn werkt hieraan mee door mo-
gelijke kandidaten voor deze rege-
ling aan te schrijven. Deze huurders 
moeten wel zelf in aktie komen en 
bezwaar maken tegen hun huurver-
hoging op grond van hun gezinssi-
tuatie bij Eigen Haard. 
Voor vragen kunnen deze gezin-
nen ook contact opnemen met On-
der Dak. 

Spreekuur: 
Er zijn extra spreekuren in mei en ju-
ni op afspraak.
Bel ons voor hulp bij uw verzoek-
schrift of bezwaarschrift of huurak-
tie: 0297-524720. 
Of email ons: onder-dak@live.nl 

Eerste huurovereenkomst getekend 
voor wonen in het Hoge Heem
Uithoorn - Dinsdagmiddag 19 mei 
ondertekenden in het Hoge Heem 
21 bewoners voor het eerst een 
huurovereenkomst met zorgaan-
bieder Amstelring (die de wonin-
gen aanbiedt via Woonzorg Neder-
land) in het kader van het Schei-
den van Wonen en Zorg. Dat vond 
voor deze gelegenheid in een fees-
telijke sfeer plaats in het restau-
rant annex ontvangstzaal waar al-
le betrokken bewoners met hun fa-
milie aanwezig waren. Hoge Heem 
locatiemanager Paul van Moorst 
heette de aanwezigen van harte 
welkom en noemde het een mijl-
paal in de geschiedenis van het 
zorgcentrum. Hij legde verder kort 
uit wat de bedoeling was en hoe de 
ondertekening van alle huurcon-
tracten zou verlopen. Om het niet 
te ingewikkeld te maken stelde hij 
voor dat de eerste ondertekenaar 
van het huurcontract namens al-
len als ‘boegbeeld’ zou fungeren 
voor een plaatje in de lokale me-

dia. ‘Nieuwe huurder’ en bewoner 
de heer Rien de Vries werd hier-
voor gevraagd dit op zich te ne-
men. Samen met de locatiemana-
ger zette hij zich aan tafel om het 
eerste huurcontract te onderteke-
nen. Daarna werd bij alle ande-
re tafels waar de bewoners en hun 
familie zaten, de overeenkomsten 
getekend. Een en ander werd be-
klonken met een drankje. Boven-
dien kregen alle ‘nieuwe bewoners’ 
de sleutel overhandigd, in dit ge-
val symbolisch in de vorm van cho-
colade. Locatiemanager Paul van 
Moorst wees erop dat door het hu-
ren van een woonruimte in het Ho-
ge Heem de bewoners een ‘andere 
status’ hebben gekregen. Zij moe-
ten zich bij de gemeente (laten) 
uitschrijven uit het Hoge Heem, 
maar zich meteen weer als ‘bewo-
ner’ laten inschrijven op een nieuw 
adres in de gemeente (ook weer in 
het Hoge Heem), iets wat natuur-
lijk wel enige verwarring teweeg-

bracht. Daarnaast moeten er za-
ken worden geregeld als een me-
dezeggenschapsraad (een soort 
VVE) voor en namens de bewo-
ners, er moet zorg ingekocht wor-
den en aan het wonen zijn service-
kosten verbonden. Maar als dat al-
lemaal geregeld is hoeven de in-
woners zich daarover niet meer 
druk te maken. Het zit allemaal bij 
de huurprijs inbegrepen.

Volledig pakket thuis
“Op dit moment zitten wij in de fa-
se dat we de huidige bewoners 
hebben gevraagd of zij hun ZZP-
indicatie willen omzetten naar 
een VPT-indicatie (volledig pakket 
thuis) en te gaan huren,” licht Da-
niëlla Hengeveld toe die als pro-
jectleider van de overgang fun-
geert. “Dit kan overigens alleen 
vanaf zwaartezorgpakket ZZP4. 
De lagere ZZP’s vallen daarbuiten. 
Er waren nog 13 bewoners die dit 
wilden. Zij hebben echter een la-
ge ZZP (1,2 en 3). Van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) is de uitspraak ge-
komen dat die lage ZZP’s niet om-
gezet mogen worden naar een VPT 
(volledig pakket thuis) Je kunt pas 
in aanmerking komen voor een 
VPT vanaf een ZZP 4. Mensen 
hebben daarbij wel een fi nancieel 
voordeel want op het moment dat 
ze een VPT hebben en huur gaan 
betalen zijn ze niet langer aan de 
hoge eigen bijdrage gebonden 
maar aan de lage eigen bijdra-
ge. Dit voordeel kan enorm oplo-
pen tot wel honderden euro’s net-
to per maand.” Het volledige pak-
ket thuis is een integraal pakket 
aan zorg inclusief huishoudelijke 
verzorging en hotelmatige functies 
voor cliënten met een ZZP-indi-
catie voor verblijf. Een cliënt heeft 
door het VPT ook de mogelijkheid 
om de verblijfszorg thuis af te ne-
men, in plaats van in een instelling. 
Voorwaarde voor een VPT is dat de 
omgeving van de cliënt voldoende 
is ingericht om verantwoord zorg 
te kunnen aanbieden.
Daniëlla: “De bewoners huren hun 
eigen appartementen in het Ho-

ge Heem waar zij al woonden. De 
woonruimten voldoen aan de nor-
men om er zelfstandig te kunnen 
wonen. Zij kunnen gebruik maken 
van de gemeenschappelijk ruim-
ten. Alle maaltijden zijn inbegre-
pen binnen de huidige vorm van 
zorglevering die we aanbieden. In 
de toekomst wil we ook mensen in 
het Hoge Heem laten wonen met 
een lagere of zonder zorgvraag 
en ook die kunnen we dan een 
zorgarrangement aanbieden inclu-
sief maaltijden. Maar dat is nog in 
ontwikkeling. Op termijn moeten 
wij daarvoor afspraken maken met 
de zorgkantoren. Zodra wij daar 
alles voor hebben afgesproken en 
geregeld, kunnen die toch bij ons 
komen huren en naast de huur- 
en servicekosten een zorgarrange-
ment afnemen.”

Leegstand
Aanleiding tot het overgaan van 
Scheiden van wonen en zorg is dat 
van overheidswege destijds is ver-
ordonneerd dat de mensen steeds 
langer zelfstandig (thuis) moe-
ten blijven wonen. In dat licht ge-
zien heeft Amstelring dit als middel 
aangegrepen om de inwoners van 
Uithoorn beter van dienst te kun-
nen zijn. Bewoners van Het Hoge 
Heem wonen er met een ZZP-in-
dicatie. De ZZP- pakketten vari-
eren van 1 tot en met 10. De la-
ge ZZP’s (lage zorgvragers) 1,2 en 
3 worden al niet meer afgegeven 
omdat ze niet meer vergoed wor-
den. Mensen die hieronder vallen 
moeten dus thuis blijven wonen 
en thuiszorg aanvragen. Dit zorgt 
voor leegstand in veel verzorgings-
huizen. Om die leegstand te voor-
komen is Scheiden van wonen een 
zorg een oplossing. Want vanaf 
2016 kunnen ook mensen met een 
lage zorgvraag een woonruimte 
huren om zelfstandig te gaan wo-
nen en zelf zorg in te kopen. Net 
als thuis maar dan onder het dak 
van het Hoge Heem.

In het Hoge Heem zijn 79 zorgap-
partementen en 55 verpleeghuis-
plaatsen. Met het tekenen van de 
huurcontracten zijn er 21 apparte-
menten van de 79 die nu vallen on-
der Scheiden van Wonen en Zorg. 
De rest is nog verzorgingshuis. 
Uiteindelijk zullen alle 79 apparte-
menten onder Scheiden van Wo-
nen en Zorg gaan vallen.

Hoge Heem bewoner Rien de Vries (li.)heeft het huurcontract Scheiden en 
Wonen ondertekend. Naast hem locatiemanager Paul van Moorst

Daar moet op gedronken worden. V.l.n.r. Daniëlle Hengeveld, Rien de Vries en 
Paul van Moorst

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Foutje, bedankt!
Ik woon in een zogenoemde Vinex wijk. 
U kent het wel, een opgezette wijk met 
nieuwbouwhuizen. Alles in een kluitje op 
elkaar want grond is nu eenmaal duur en 
iedereen moet er geld aan verdienen, de gemeente, projectontwikke-
laar, de bouwmaatschappij en ga zo maar door. Toch gaan de huizen 
zo langzamerhand weer als verse broodjes over de toonbank. Huizen 
lijken niet meer zo lang te koop te staan. Voor de economie is dat een 
goede zaak.

Voor en nadelen
Het wonen in een Vinex wijk heeft zo zijn voor en nadelen. Het grootste 
pluspunt is toch wel dat je de eerste eigenaar en bewoner bent van een 
woning. Wat simpelweg inhoudt dat je alles naar eigen wens kan doen 
en je niet zit met achterstallig onderhoud of kunstgrepen van voorma-
lige huisbezitters. Daar tegenover staan toch ook wel wat nadelen, een 
daarvan is dat onze wijk al enige tijd wordt lastig gevallen door een 
vasthoudende groep stoorzenders.

Stoorzenders
Het laatste jaar wordt de wijk namelijk overspoeld door een groep 
stoorzenders waar je u tegen zegt. Nee, dit zijn niet de hangjongeren, 
niet de groep automobilisten die te hard rijden, ook al zijn dit allemaal 
vervelende zaken. Ik heb het hier over de groep mensen die het nodig 
vinden om te storen juist vlak voor het avondeten, of net na het avond-
eten, of als je druk bezig bent met je kinderen naar bed brengen. Het 
is ook altijd net het moment waarop ik probeer me te ontspannen van 
een drukke werkdag en ik gewoon lekker thuis wil zijn. Maar altijd is er 
dan weer zo’n stoorzender die het nodig vindt om aan te bellen en alle 
mensen lastig te vallen. Over welke groep ik het heb? Dat is de groep 
verkopers van zogenaamde goede doelen, energiemaatschappijen of 
andere zogenaamde geweldige buitenkansen.

Verkopers
Vaak zijn het studenten die dit als bijbaantje doen, maar altijd vind ik 
ze super irritant. Ze zullen er niet altijd wat aan kunnen doen, ze doen 
dit ook maar in opdracht. Maar ik vind het een stukje totaal mislukte 
marketing. Wie heeft in godsnaam bedacht dat het oké is om mensen 
thuis lastig te vallen en over te halen tot een of andere verkoop? Als ik 
iets wil, dan zoek of bestel ik het wel via internet of ga ik naar de win-
kel. Ik ben niet te spreken over deze guerrilla tactiek van een verkoop. 
Zeker niet als zo’n verkoper op Gaston-achtige wijze, loten probeert te 
verkopen voor een of andere loterij en zegt “Mevrouw, u heeft 2 gra-
tis loten als u nu….blablabla”. De papieren reclame in de bus is erg, 
maar dit is nog erger.

Bloemetje
Maar soms wordt je toch op positieve manier verrast. Afgelopen week 
hingen er bij ons in de straat ineens allemaal zakken aan de voordeur 
met een mooie geranium erin en een bordje gefeliciteerd. Dit bloe-
metje werd ons aangeboden door Duo planten. Heel sympathiek, een 
bloemetje om te feliciteren met de nieuwe woning. Het grappige hier-
van is dat wij al ruim acht jaar hier wonen, niks nieuwe woning dus. 
Een klein foutje van Duo, de nieuwe wijk ligt namelijk hiernaast. Of 
hadden ze misschien geraniums over, die ze ook maar hebben wegge-
geven? Ik weet het niet, maar deze vorm van marketing vind ik een stuk 
aangenamer en laat wel een positief gevoel achter. Dus Duo, waar-
schijnlijk was het een foutje, maar toch bedankt!

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s

Foto van de lavendel in Uithoorn
Is dit Frankrijk?... Nee, de Amsterdamseweg in Uithoorn. Hier wordt 
ik wel heel blij van.

Marieke Habes

Extra editie Jazz aan de Amstel

Open podium en 100 
jarig bestaan KNA!

Vrijdag 29 mei, 10.00-12.00 uur bij Het Rechthuis

Ouderenfonds Uithoorn 
“op de koffi e“

Hypotheek inloopspreekuur 
bij Rabobank Regio Schiphol

Zomeractie bij 
Autobedrijf Nieuwendijk

Uithoorn - Zaterdag 30 mei is er 
een extra editie van Jazz aan de 
Amstel ter ere van de opening van 
de Waterlijn in Uithoorn. Onder lei-
ding van singer/songwriter en pre-
sentatrice Shyla Zoet kunt u genie-
ten van echte Jazz standards, eigen 
songs, maar ook evergreens en be-
werkingen van bestaande num-
mers. Er zijn tevens gastoptredens 
van o.a. Graziella Hunsel Rivero, 
Heidy Crooymans en Leon Zauts-
en. Ter ere van het feestelijke ope-
ningsweekend van de Waterlijn in 
Uithoorn organiseertZoet samen 
met Sjiek aan de Amstel een extra 

Jazz aan de Amstel. Aanstaande za-
terdag 30 mei is o.a. Graziella Hun-
sel Rivero (The Voice of Holland) te 
gast. Graziella is een veelzijdige zan-
geres die al vele harten stool toen 
zij de fi nale van de Soundmixshow 
en recentelijk de live shows van The 
Voice of Holland behaalde. Zange-
res Heidy Crooymans is een fantas-
tische local Jazz zangeres en regel-
matig te bewonderen met haar ei-
gen band Cool Blenz. Zangeres Shy-
la Zoet, dagelijks te horen in de KPN 
commercial ‘Begin Gemist’ op radio 
en televisie met de standard Dream 
a little Dream, werkte reeds met vele 

Uithoorn - De bijeenkomsten van 
het Ouderenfonds werpen vruch-
ten af. Het zijn ongedwongen fi jne 
bijeenkomsten waar mensen erva-
ringen uitwisselen en wij vanuit het 
Ouderenfonds kunnen ingaan op 
problemen die u tegen komt in de 
wijk of thuis. En misschien heeft u 
een wens die wij kunnen vervullen. 
Er zijn niet alleen kwetsbare of een-
zame ouderen maar ook vitale oude-
ren en mogelijk nieuwe vrijwilligers. 
Wie weet ontmoet u hier wel de vrij-
williger waarmee u weer mooie ge-
zellige uurtjes kunt delen. Aange-
zien er nog geen sponsoren zijn om 
dit te bekostigen, vragen we een bij-
drage van 5 euro voor een kop koffi e 

met vers gebak. Heeft u geen mo-
gelijkheid om zelf te komen, door-
dat u bijvoorbeeld niet goed meer 
ter been bent, dan proberen we u op 
te halen.De laatste keer in de IJssa-
lon Esplanade heeft geleid tot een 
Uitje van het Ouderenfonds naar 
Kijkduin op 24 juni. Verscheidene 
mensen hebben zich al ingeschre-
ven, maar er kunnen er nog meer 
bij. Lijkt het u leuk om deze dag ook 
naar het strand te gaan, dan kunt 
u zich aanmelden via het internet 
www.ouderenfonds.nl of bellen naar 
0900-6080100. De inschrijfformulie-
ren worden u dan toegezonden. Er 
zijn speciale rolstoelen waarmee u 
over het strand gereden kunt wor-

Uithoorn - De groei van de Ne-
derlandse koopwoningmarkt zet in 
heel Nederland verder door Ook 
provincie Noord Holland profi teert 
van de positieve ontwikkeling. Ra-
bobank Regio Schiphol houdt van-
wege toenemende vraag zaterdag 
30 mei Hypotheek inloopspreekuur. 
Naast 30 mei houdt Rabobank Re-
gio Schiphol iedere derde zaterdag 
van de maand een Hypotheek In-
loopspreekuur.
Zaterdag 30 mei aanstaande houdt 
de Rabobank Regio Schiphol een 
‘Hypotheek Inloopspreekuur’ voor 
iedereen die overweegt een (an-
der) huis te kopen. De kantoren in 
Aalsmeer en Hoofddorp zijn de-
ze dag geopend van 10.00 tot 14.00 
uur. Tijdens het Inloopspreekuur 
geven adviseurs van de Rabobank 
gratis en vrijblijvend advies en ant-
woord op woonvragen van (poten-
tiele) klanten. Ze krijgen een kort 
oriëntatiegesprek, berekening van 
eventuele woonlasten, informa-
tie over mogelijke verbouwingen of 
hypotheekaanpassingen en uitleg 
over het Rabobank Hypotheekdos-

sier. Aan het einde van het gesprek 
krijgen ze een oriëntatierapport mee 
naar huis. 
“De economen van de Rabobank 
voorzien de komende twee jaar een 
verdergaande groei van de woning-
markt in Nederland”, aldus Joep 
Boxelaar, manager Financieel Ad-
vies van Rabobank Regio Schiphol. 
“Hoewel de regionale verschillen in 
ons land groot zijn, zien we alle pro-
vincies profi teren van de groei op 
de woningmarkt. Ook in onze regio. 
Om die reden houden we weder-
om een Hypotheek Inloopspreekuur 
om aan de toenemende vraag tege-
moet te komen.” Hypotheek inloop-
spreekuur iedere derde zaterdag 
van de maand Rabobank heeft goe-
de ervaringen met het eerder ge-
houden Hypotheek Inloopspreek-
uur. Daarom organiseert Rabobank 
Regio Schiphol iedere derde zater-
dag van de maand een Hypotheek 
Inloopspreekuur van 10.00 tot 14.00 
uur op de kantoren: Stationsweg 8 
in Aalsmeer en de Hoofdweg 706 in 
Hoofddorp. Iedereen kan zonder af-
spraak binnen lopen. 

Uithoorn – Komende tijd is er bij 
Autobedrijf Nieuwendijk veel voor-
deel te behalen. 

De NISSAN dealer houdt de vaart 
erin met diverse zomerse aanbiedin-
gen. Iedereen die zijn Nissan of an-
der merk auto voor de zomer goed 
wil laten controleren is welkom voor 

een uitgebreide zomerinspectie 
voor slechts � 9,95. (de zomercheck 
is gratis voor Nissan+ Cardhouders)
en/of een gratis aircocheck. Tevens 
gelden er kortingen van 10 tot 15% 
korting op diverse onderdelen en 
accessoires, zoals dakdragers , fi et-
sendragers, trekhaken en matten-
sets, olie en ruitenwisserbladen.

nationale en internationale artiesten 
samen. Onder de naam Sweet & Co 
bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ uit met 
daarop 5 eigen songs in een easy 
jazz/pop stijl. Jazz aan de Amstel is 
een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek 
aan de Amstel. 
Door de variatie van artiesten,  mu-
ziekkeuze en prettige sfeer is het 
muzikaal verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek. 
30 mei bestaat de band uit Joos van 
Leeuwen (piano), Ruud Baron (bas), 
Leon Zautsen (sax) en Olaf Keus 
(drums). Locatie Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis. 
Bij mooi weer wordt er buiten ge-
speeld.

den. Bij inschrijving van 8 personen 
kunnen we misschien een bus la-
ten rijden. We zijn ook op zoek naar 
chauffeurs. Voor alle vragen kunt u 
contact opnemen met Ria Tammer 
0616041295. Het Nationaal Oude-
renfonds Uithoorn doet ook mee 
aan de sponsoractie van AH Jos 
van den Berg.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Anjeractie van 
31 mei t/m 6 juni
Amstelhoek - Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds collecteert van 31 mei 
tot en met 6 juni. Onder de naam 
‘Anjeractie’ collecteert het Cultuur-
fonds jaarlijks voor cultuur en na-
tuur. Een derde van de opbrengst 
is voor de clubkas van de collecte-
rende vereniging. Het overige geld 
is bestemd voor culturele projec-
ten binnen de regio. Het is de 70e 
keer dat het Cultuurfonds de Anjer-
actie organiseert. Cultuur is een be-
langrijke, bindende factor in de sa-
menleving. Vanwege de forse over-
heidsbezuinigingen moet de zelf-
redzaamheid in de cultuursector 
vergroot worden. Juist nu is er extra 
behoefte aan steun. Het Cultuur-
fonds zamelt jaarlijks actief geld in 
met de Anjeractie, de collecteweek 
van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Tijdens deze week gaan dui-
zenden collectanten met de collec-
tebus op pad. In de gemeente Uit-
hoorn zijn dat leden van COV Ami-
citia, the Amstel Gospel Choir en 
van de muziekverenigingen KnA en 
Tavenu. Mede dankzij de opbrengs-
ten van de Anjeractie kan het Cul-
tuurfonds jaarlijks ruim 3.500 pro-
jecten ondersteunen: voor de aan-
schaf van instrumenten van de 
plaatselijke muziekvereniging, voor 
de restauratie van historische sche-
pen, of voor een cabaret- of mu-
ziekfestival. Elke gedoneerde euro 
is bestemd voor cultuur en natuur-
behoud in de regio.

Uithoorn - Aanstaande zondag 
vindt het jaarlijkse ‘Open Podium’, 
of ook wel voorspeelmiddag ge-
noemd, plaats in het KnA Muziek-
gebouw aan het Legmeerplein in 
Uithoorn. Iedereen die muziek wil 
en kan maken is van harte uitge-
nodigd om mee te doen. KnA heeft 
veel leden die muzieklessen volgen 
en voor hen is dit een mooie kans 
om kennis te maken met en leren 
optreden. Er zijn al een heel aantal 
muzikanten die zich hebben opge-
geven voor deze leuke en gezellige 
middag. Saxofoon, trombone, klari-
net, dwarsfl uit, trompet; zo’n beet-
je alle blaasinstrumenten zijn verte-
genwoordigd en natuurlijk ook pia-
no en een aantal drummers! Ieder-
een die het leuk vindt om te luiste-
ren naar de verschillende optredens 
is van harte welkom tussen 14.00 en 
17.00 uur. Misschien raakt u of ra-
ken uw kinderen wel geinspireerd 
en willen ze zelf ook een muziekin-
strument gaan bespelen; wist u dat 
wetenschappelijk is aangetoond dat 
de hersenen kinderen die een mu-
ziekinstrument bespelen zich be-
ter en sneller ontwikkelen? En daar-
naast is (samen) muziek maken ook 
nog eens heel erg leuk! Sponsorac-
tie en 100 jarig bestaan In 2016 be-
staat muziekvereniging KnA al 100 
jaar! Reden voor een feest natuur-
lijk maar ook een mooi moment om 
de toekomst verder uit te gaan stip-
pelen. Speerpunt hierin is het verder 

ontwikkelen, promoten en enthou-
siastmeren van het spelen van een 
muziekinstrument door kinderen! 
Dat kan door concerten te geven 
op scholen, het geven van proef-
lessen aan kinderen en het betaal-
baar houden van lessen voor kinde-
ren. Muziekvereniging KnA stelt bij-
voorbeeld het muziekinstrument ter 
beschikking aan leerlingen die lid 
zijn van de vereniging en ze krijgen 
korting op de lessen. En ze kunnen 
al vrij snel deelnemen aan het leer-
lingenorkest. Er zijn nog vele ande-
re mogelijkheden om het musiceren 
door kinderen te stimuleren. U be-
grijpt het al; we zouden het heel erg 
op prijs stellen wanneer u uw vou-
chers van de sponsoractie van Jos 
van den Berg wilt doneren aan Mu-
ziekvereniging KnA! Wilt u meer in-
formatie? Kom langs! U bent altijd 
van harte welkom! Of bezoek onze 
site: www.kna-uithoorn.nl 
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Dankzij DogTalk:
Heb ik een fantastische hond !
Amstelveen – Het uitlaten van de 
hond is voor anderen vaak een ko-
misch schouwspel. Wie laat wie 
nu wie uit? De hond trekt de eige-
naar de straten door. ‘Dat hoeft he-
lemaal niet,’ aldus Sandra Bekaert 
van DogTalk. Alles valt of staat met 
de manier waarop je met jouw hond 
communiceert. Een hond is geen 
mens. Hij spreekt een andere taal. 
En als je begrijpt hoe dat werkt is 
je viervoeter je trouwste vriend.’ Bij 
DogTalk leert de eigenaar op een 
positieve manier met de hond om te 
gaan. Door samenwerking, vertrou-
wen en aandacht kan je de hond 
bijna alles leren. Trainen in de prak-
tijk is een succesvol concept waar-
bij de theorie direct toegepast kan 
worden. 

Maar nog belangrijker, we spelen in 
op wat voor de hond en jouw ge-
zin belangrijk is! Je werkt in kleine 
groepjes waardoor maatwerk mo-
gelijk is. Er is volop ruimte voor het 
stellen van vragen. Je kunt bij de 
trainers van DogTalk terecht met al-
le honden, ze bieden puppy cursus 
en basis cursussen maar ook privé-
lessen ,gedragsconsulten, fun cur-
sussen, workshops en lezingen. Op 
een uitdagende manier leer je hoe je 
om kunt gaan met de hond en wat 
je kunt doen om hem opvoeden zo-
als jullie dat belangrijk vinden. Het 
opbouwen van een goede band met 

DUS!-tas voor Repaircafé

Groep 5 van Het Duet 
leest voor bij VITA

Uithoorn - In het Repaircafé voe-
ren handige vrijwilligers kleine repa-
raties uit zodat spullen langer mee-
gaan. Heel duurzaam dus. Iedereen 
is van harte welkom om langs te ko-
men met bijvoorbeeld apparaten die 
het niet meer doen, een stoel waarvan 
een poot los zit, speelgoed waar iets 
aan kapot is of met kleding waar iets 
stuk aan is. Er is altijd koffi e en thee 
en tussen de reparaties door is er ook 
best tijd voor een praatje. Zo is het 
Repaircafé ook een sociaal gebeuren. 
Handige vrijwilligers zijn trouwens ook 

zeer welkom, op dit moment vooral als 
ze goed met de naaimachine overweg 
kunnen. Het Repaircafé is open op 
de eerste en derde woensdagmiddag 
van de maand van 13.00 – 16.00 uur, 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 
59. DUS! (D66 en GroenLinks) verras-
te het Repaircafé met een DUS!-tas 
met wat lekkere dingen. DUS! staat 
voor duurzaam solidair en is natuur-
lijk erg blij met zo’n duurzaam en so-
ciaal initiatief in Uithoorn. Een welver-
diende verrassing dus voor de men-
sen van het Repaircafé. 

Uithoorn - Donderdag 21 mei was 
het zover, 19 leerlingen van groep 
5 gingen voorlezen aan de mensen 
van het Bilderhof! Natuurlijk was 
deze activiteit er niet zomaar. Jaar-
lijks is er een landelijke Annie M.G. 
Schmidt week rondom 20 mei, de 
datum waarom Annie in 1911 gebo-
ren is. En wat is er mooier dan jonge 
en oudere mensen met elkaar ver-
binden door en met het werk van 
Annie?

Voorbereiden
De kinderen van Het Duet hebben 
hun bezoek goed voorbereid. In 
april heeft de leesconsulent van Het 
Duet een les gegeven in de groe-
pen over het leven en werk van An-
nie. Daar zijn de kinderen hard mee 
aan de slag gegaan. Er kwamen 
leesboeken op school waaruit ge-
lezen werd. Ook hebben de leerlin-
gen stukjes uit de boeken voorbe-
reid die ze wilden gaan voorlezen 
aan de mensen.
Daarna werden de kinderen zo en-
thousiast, dat ze ook liedjes en to-
neelstukjes zijn gaan voorbereiden. 

Eerst optreden
Na een korte wandeling van Het 
Duet naar het Bilderdijkhof, kwa-

men de kinderen binnen. Als eer-
ste hebben ze “Dikkertje Dap” la-
ten horen. En de mensen zongen uit 
volle borst mee. “Dit lied ken ik uit 
mijn hoofd, nog van vroeger”, was 
een reactie van een meneer. Na het 
lied werden twee toneelstukjes uit-
gevoerd, één over het leven van An-
nie, en één over Jip en Janneke. Tot 
slot heeft Rosie een liedje gezongen 
over Jip en Janneke. Esmée heeft 
daar mooie kunsten bij laten zien.

Lezen maar
Natuurlijk werd er daarna veel gele-
zen! De kinderen zochten de men-
sen op en hebben hun voorbereid-
de Annie verhaal voorgelezen. Ie-
dereen luisterden vol aandacht. Ook 
tijdens het lezen was er herken-
ning van verhalen aan beide kanten. 
Want jong en oud, iedereen kent 
haar prachtige, grappige en vooral 
soms wat ondeugende verhalen.
De leerlingen en de mensen vonden 
het jammer toen de activiteit afge-
lopen. Deze mooie verbindende ac-
tiviteit is dan ook zeker voor herha-
ling vatbaar!

Meer informatie?
Kijk op onze website www.what-
supuithoorn.nl . 

Stichting Pavones zeer 
feestelijk heropend
Uithoorn - Op vrijdag 22 mei werd 
offi cieel gevierd dat op 30 april j.l. de 
Stichting Pavones s opgericht. De 
stichting heeft, met de buurtstudio, 
als doel allochtone vrouwen te on-
dersteunen bij integreren en partici-
peren aan de Uithoornse samenle-
ving. Dit wordt gedaan door het o.a. 
organiseren van Nederlandse les-
sen, informatie-ochtenden, naailes-

sen en zomeractiviteiten die tevens 
de samenhang in de wijk vergroten. 
Voorzitter Mavis Liesdek overhan-
digde de schaar aan Jordy Keimes, 
lijsttrekker van het CDA, die het een 
eer vond om het lint te mogen door-
knippen. “Soms” kom je een groep 
enthousiaste mensen tegen die 
iets goeds betekenen voor ande-
ren, aldus Keimes die met zijn frac-

Perfect Body All-in Beauty 
Center sponsort KDO C1

KDO met opgeheven hoofd 
uitgeschakeld in de nacompetitie 

De Kwakel - All-in Beauty Cen-
ter Perfect Body in Hoofddorp heeft 
KDO C1 in het nieuw gestoken. Tij-
dens hun aantreden op het AIHT 
toernooi in Amsterdam beleefden 
zij de primeur in de nieuwe shirts. 
Eigenaresse Syl Botman-Moerman 
kwam een kijkje nemen bij het toer-
nooi en zag de Perfect Body’s  van 
de de C1 stralen op het toernooi.  

Perfect Body is al 26 jaar een begrip 
in Hoofddorp en wijde omgeving. 
Een Schoonheidssalon waar huid-
verbetering en vernieuwing de spe-
cialismen zijn.
KDO handbal is zeer blij met de 
sponsoring van deze beautysalon. 
De komende drie jaar kunt u de-
ze shirts dan ook regelmatig voor-
bij zien komen!

De Kwakel - Na de verdiende 2-0 
thuisnederlaag van vorige week, 
was er een voetbalwonder voor 
KDO nodig in Hoofddorp om zich 
alsnog te plaatsen voor de twee-
de ronde van de nacompetitie. Po-
sitief was de terugkeer van de va-
kantievierende Joeri Stange en de 
geschorste Mathijs van Rijn in de 
Kwakelse basiself. Daartegenover 
stond echter een waslijst van afwe-
zigen: Bart van der Tol (geschorst), 
Joris Kortenhorst (geschorst), Ma-
thijs Molleman (vakantie), Mauri-
ce Bartels (geblesseerd) en Sven 
Vlasman (langdurig geblesseerd). 
Hierdoor begonnen onder andere 
de jongelingen Bart Hoving en Jim 
Klijn aan de start op het sportpark 
De IJvelden.
Trainer Raymond de Jong besloot 
om van meet af aan met veel druk 
naar voren te spelen en hanteer-
de hierbij de offensieve 3-4-3 for-
matie. In tegenstelling tot de eer-
ste helft van vorige week, kon KDO 
in Hoofddorp meer tegenstand bie-
den aan de tweedeklasser. 
Er ontspon zich een gelijk opgaan-
de strijd, waarbij de Kwakelaars in 
de beginfase tot twee keer dichtbij 
een penalty waren, maar de over-
tredingen op Joeri Stange waren 
net niet hard genoeg. Bij de thuis-
ploeg, wederom spelend op oor-
logssterkte, was de technische 
linksbuiten, Jasper de Bie, de ge-
vaarlijkste man in de eerste helft. 
KDO probeerde te voetballen op 
het kunstgras en dankzij een man 
meer op het middenveld verliep de 
opbouw regelmatig soepel. Het ha-
perde echter bij de aanvoer naar en 
het gevaar van de aanvallers, zodat 
er uiteindelijk niet gescoord werd 
tot aan de rust. Uitblinkers aan de 
Kwakelse zijde waren in de eerste 
helft middenvelders Bart Hoving en 
Menno Lingeman.

Strakke voorzet
In de tweede helft kwam Hoofd-
dorp in de 53e minuut op voor-
sprong. Na een strakke voorzet 
vanaf links, werd de bal doorge-
kopt en verlengd waarna de bal 
van dichtbij door Jelmer de Winter 
binnengeschoten kon worden, 1-0. 
KDO streed voor wat het waard 
was in Hoofddorp en kreeg in de 
67e minuut loon naar werken. Na-
dat Timo Kas de bal in ene van de 
linker- naar de rechterkant verleg-
de, nam Joeri Stange de bal knap 
aan, omspeelde zijn tegenstander 
en schoot fraai de 1-1 in de lange 
hoek binnen. 
De Kwakelaars hoopten op dat mo-
ment nog op een stunt, maar de 
jonge thuisploeg besliste in de 80e 
minuut de tweeluik met KDO de-
fi nitief. Na wederom een geslaag-
de actie van linksbuiten De Bie kon 
de spits van de thuisploeg, Ibrahim 
Akkabi, de 2-1 aantekenen, wat 
ook de eindstand betekende. KDO 
kan ondanks de nipte nederlaag 
terugkijken op een goede tweede 
wedstrijd, maar is uiteindelijk een 
maatje te klein gebleken voor het 
gerenommeerde Hoofddorp. 
De Kwakelaars hebben een ge-
slaagd seizoen gedraaid in de der-
de klasse. Als kersverse promoven-
dus heeft KDO het toch maar ge-
fl ikt om de nacompetitie te beha-
len.  Pech hierbij was dat het direct 
tegen Hoofddorp moest spelen en 
dat erop beslissende momenten te-
veel bepalende spelers afwezig wa-
ren. Grootste aderlating in de afge-
lopen zes weken was het gemis van 
de fysiek sterke aanvoerder Sven 
Vlasman, die met zijn kracht voorin 
altijd voorop gaat in de strijd. Vol-
gend jaar speelt KDO dus weder-
om in de derde klasse en heeft de 
Kwakelse ‘Heen en Weer’ dit sei-
zoen een jaartje rust gekregen!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De ronde venen – Lijst 8 Kernen 
is blij dat er recent is besloten om 
de zondagopenstelling in De Ron-
de Venen te verruimen. Inwoners 
en ondernemers vroegen hier 
al langer om en het is nu einde-
lijk een feit.  Ook coalitiepartijen 
CDA, RVB, PvdA/GL stemden in 
met deze verruiming en dat druist 
in tegen het coalitieakkoord. De 
CU/SGP heeft zich hier netjes 
aan gehouden, maar laten weten 
geen consequenties te verbinden 
aan het besluit en de coalitie niet 
te verlaten. Wat is een coalitieak-
koord dan nog waard vraagt Lijst 
8 Kernen zich af. Het huidige co-
alitieakkoord is een wassen neus 
geworden.

Coalitie
Lijst 8 Kernen wil snel duidelijk-
heid of de rest van de coalitie zich 
in het besluit van de CU/SGP kan 
vinden, hoe zij hierover denken of 
dat ze gewoon op de oude voet 

verder gaan. Het is in ieder ge-
val nog niet zeker of deze coali-
tie stand houdt waarmee het be-
stuur van De Ronde Venen voorlo-
pig nog onstabiel blijft.

Coalitieakkoord
Lijst 8 Kernen wil weten wat dit 
betekent voor het coalitieak-
koord “Samen werken, samen 
zorgen”, omdat deze is vastge-
steld tot 2018. Fractievoorzitter 
Leonie Minnee: ‘De coalitie heeft 
het door de raad laten vastleggen 
en als daar dan iets in wijzigt is 
het logisch dat het dan ook terug 
komt in de raad. De status van het 
akkoord is nu onbekend en vraagt 
bovendien om aangepast te wor-
den, daarom willen wij het graag 
op de agenda.’

College
Het is niet de eerste keer dat ook 
het college zich niet houdt aan de 
gemaakte afspraken van het coa-

Lijst 8 Kernen: ‘Coalitieak-
koord een wassen neus.’

litieakkoord, maar gewoon haar ei-
gen weg gaat. Eerder besloot het 
college al te kiezen voor een eigen 
beleidsagenda in plaats van een 
collegeprogramma wat voorgelegd 
zou worden aan de raad. 

Duaal
Het college staat los van de raad, 
althans zij zijn in principe in dienst 
van de raad om uit te voeren wat in 
meerderheid wordt besloten. In fei-
te is de huidige situatie in de ge-
meente heel duaal geworden. Het 
college kwam anders dan afgespro-
ken met een voorstel voor de ver-
ruiming van de  zondagopenstelling 
en liet het verder over aan de raad. 
‘Heel duaal, maar wat is het coali-
tieakkoord dan nog waard. Het lijkt 
er in ieder geval op dat het coalitie-
akkoord een wassen neus is ’, aldus 
Leonie Minnee.

Raadsakkoord
Er zijn altijd overeenkomsten in par-
tijprogramma’s, er zijn grote uitda-
gingen op de gemeente afgeko-
men en is het belangrijk dat er zo’n 
groot mogelijk draagvlak in de raad 
is voor de te nemen beslissingen. 
Lijst 8 Kernen is dan ook voorstan-
der om te komen tot een raadsak-
koord op hoofdlijnen. Leonie Min-
nee: ‘In een raadsakkoord leg je al-
leen vast waar je het als raad samen 
over eens bent en kan het college 
dit slagvaardig uitvoeren. Daarmee 
toon je daadkracht en geef je dui-
delijkheid naar de inwoners. Ande-
re thema’s waar vooraf geen over-
eenstemming is bereikt worden dan 
open en eerlijk besproken in de 
raad. Het college voert dan gewoon 
uit wat de raad besluit zonder partij- 
of persoonlijk belang. Door het hui-
dige coalitieakkoord op de agenda 
te zetten is een raadsakkoord mis-
schien wel dichterbij dan we den-
ken.’
Namens de fractie van Lijst 8

tie tijdens NL Doet, in de buurtstu-
dio hebben  geklust en op die ma-
nier hebben kennis gemaakt met de 
vrouwen. “Met zoveel  enthousias-
me, passie en met hart voor een an-
der organiseert het bestuur activitei-
ten voor anderen, dat is geweldig”. 
Na deze mooie woorden bood Jordy 
Keimes, namens het CDA, de vrou-
wen een canvas van een pauw aan, 
immers Pavones is de Latijnse naam 
voor pauw: een trotse krachtige vo-
gel, waarbij de kleuren in de veren 
alle verschillende culturen verte-
genwoordigen. Voor meer informatie 
kijkt u op www.stichtingpavones.nl. 

Actiedag 
‘Winkelstraat Driehuis’ 

De Ronde Venen - Jaarlijks organi-
seert R.K. Basisschool Driehuis een 
actiedag welke in het teken staat 
van een goed doel. Dit jaar zullen de 
leerlingen van de school zich gaan 
inzetten voor de stichting “Gouden 
Momenten”. 

Deze stichting zet zich dit jaar in 
voor zieke en terminale kinderen. 
De schrijver Mark Haayema ( be-
kend van de boeken “Joep”, “De 
vriendelijke draak”en “Oma, mag ik 
mijn pop terug?” ) is  bereid gevon-
den om naar deze kinderen toe te 
gaan en samen met hen een ver-
haal te gaan schrijven. Deze verha-
len worden gebundeld in een boek 
”White Edition”.

Alle leerlingen staan, samen met 
een ouder/verzorger, broer, zus, ou-
der, vriend of vriendin, met een ei-
gen ‘winkeltje’ op het schoolplein. 
Het schoolplein wordt vanaf 14.45 
uur tot 16.00 uur omgetoverd tot 
‘Winkelstraat Driehuis’. 
In het winkeltje mogen de kinde-
ren aanbieden wat zij willen. Dat va-
rieert van speelgoed tot kleding en 
van knutselwerkjes tot zelfgebak-
ken cupcakes. Heeft u voor don-
derdag 5 juni a.s. nog geen plan-
nen gemaakt en lijkt het u leuk om 
onze winkelstraat te bezoeken en 
eventueel uw steentje bij te dragen? 
Dan nodigen wij u hierbij van har-
te uit! Het adres is: Bozenhoven 156, 
Mijdrecht.

REACTIE VAN EEN LEZER
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de hond, zodat deze  leert vertrou-
wen op de eigenaar en graag met 
je samenwerkt, vinden de trainers 
van DogTalk een belangrijk gege-
ven. Kennis van hondentaal en leer-
principes staan hierbij centraal. Sa-
men met de ervaren trainers werk je 
naar een gehoorzame en blije hond, 
waarbij gebruik gemaakt word van 
de meest recente (positieve) trai-
ningsmethodes. DogTalk biedt 
naast de hondenschool ook een uit-
laatservice. De honden gaan in klei-
ne groepjes met geschoolde en er-
varen medewerkers mee. Ook hier 
staat maatwerk en daarmee fl exibi-
liteit centraal. DogTalk denkt graag 
met je mee en brengt hond en eige-
naar op één lijn. Wil je meer weten 
over deze hondenschool en uitlaat-
service, kijk dan op www.dogtalk-
cursussen.nl. 
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Legmeervogels F6 kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het dan zover: Legmeervogels F6 
is met 3 punten voorsprong op de 
huidige nummer 2 kampioen ge-
worden! De spelertjes, in de leeftijd 
van 7 en 8 jaar, waren door het dol-
le heen toen het eindsignaal van de 
wedstrijd klonk en ze door de trai-
ner verteld werd dat ze het voor el-
kaar gebokst hadden! 
Als echte profs vielen ze elkaar in 
de armen en gingen juichend rich-
ting de kleedkamers. Na even snel 
gedoucht te hebben direct door 
naar de kantine van Legmeervogels 

waar een enorme taart op ze wacht-
te! Hiervan werd uiteraard goed ge-
geten en toen begon het officiële 
gedeelte: de uitreiking van de me-
dailles en beker. Door de trainers 
Bob, Frank en René werd over iede-
re speler iets moois gezegd waarna 
ze direct de fel begeerde medaille in 
ontvangst mochten nemen! Nadat 
het gehele team voorzien was van 
medaille, werd de prachtige, wel-
verdiende beker uitgereikt aan al-
le kanjers van de F6: Dani, Ersan, 
Kas, Koen, Lars, Morris, Robin, Ste-
ven en Tijn.

Slotdrive bij BVU
Uithoorn - Ter afsluiting van bridge-
seizoen speelde Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) op maandag 18 mei 
de “feestelijke Slotdrive”. Verdeeld 
over 3 lijnen en met de nodige pa-
renwisselingen werd het speelsei-
zoen afgesloten met in elke lijn wat 
prijsjes en uiteraard de lekkere hap-
jes tijdens het bridgen. In de A-lijn 
lagen de verschillen redelijk dicht bij 
elkaar, nog geen 20%, ter vergelij-
king: in de B- en C-lijn ligt dit dich-
ter bij de 30%. Henk & Leo mochten 
zich vanavond winnaar noemen met 
59%, gevolgd door Greet & Henk, 
met 58% en vlak voor Lia & Lambert 
die op 57% uitkwamen. In de B-lijn 
ging de overwinning, en tevens een 
(gedeelde) zaaltop naar Marja & 
Hetty, met 62,5%. An & Bert volgden 
op gepaste afstand, toch nog bijna 
58% en Anke en Andrew werden 
derde met 57%. In de steeds en-
thousiaster wordende Beginnerslijn 
zagen wij de andere zaaltop voor Lia 
& Thea, Tiny & Hans hadden maar 
2 impjes minder wat resulteerde in 
een uitslag van 61,11% en daarmee 
slaan zij een groot gat naar de num-
mers 3, Ellen & Yvonne die toch nog 
52% scoorden. 

Verzoek
Op veler verzoek gaat BVU echter 
gedurende haar “zomerstop 2015” 
(juni-juli-augustus), die begint op 1 
juni en loopt t/m 24 augustus, op de 
maandagavonden gewoon door met 

haar Beginnerslijn. BVU heeft Hotel 
Hengelsport (gelegen aan het Zij-
delmeer in Uithoorn/Zijdelveld 54) 
bereid gevonden hiervoor een deel 
van haar bar/restaurant “De Uit-
hoek” vrijblijvend beschikbaar te 
stellen. Hulde voor dit aanbod. De-
ze bridgeavonden staan in het teken 
van gezelligheid en educatie (oefe-
nen onder begeleiding). Er worden 
nog steeds 3 spellen per half uur 
gespeeld, maar de aanwezige be-
geleiding zal er op toezien dat dit 
tempo geleidelijk wordt opgevoerd 
naar de gebruikelijke 4 spellen per 
half uur. De meer gevorderde brid-
gers wijst BVU erop dat wanneer zij 
in de zomer willen spelen (4 spel-
len per half uur), dit op de woens-
dagavonden ook in Uithoorn kan. 
Bridgevereniging De Legmeer orga-
niseert haar Zomerdrives in dans-/
partycentrum Colijn. Heeft u als be-
ginnende of licht gevorderde brid-
ger belangstelling voor de leerzame 
en vooral gezellige BVU-Beginners-
drives in Hotel Hengelsport, meldt u 
dan aan bij Hans Wagenvoort (mail: 
wagenvoorthans@gmail.com of 
mob: 06-53368948). 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is of heeft u belangstelling voor het 
lidmaatschap, neemt u dan contact 
op met onze secretaris, Marineke 
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is 
(na 18.00 uur) bereikbaar onder te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

KDO E4 Kampioen!
De Kwakel - De mannen van KDO 
E4 zijn afgelopen zaterdag kampi-
oen geworden. In de laatste wed-
strijd werd er met 5-2 gewonnen 
van Legmeervogels E9. Enkele we-
ken geleden zou deze wedstrijd al 
worden gespeeld maar werd toen 

afgelast. Gelukkig was Legmeer-
vogels zo sportief om alsnog mee 
te werken aan het inhalen van de-
ze wedstrijd en konden de mannen 
van KDO E4 alsnog een feestje vie-
ren. Een super afsluiting van een 
gezellig seizoen.

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Nog een paar nachtjes 
slapen en het alweer de laatste vrij-
dag van de maand mei. Laatste vrij-
dag van de maand betekent auto-
matisch klaverjassen bij Legmeer-
vogels. Vrijdag 29 mei is dan tevens 
de laatste klaverjasavond bij Leg-
meervogels van het klaverjassei-
zoen 2014-2015. Het zou toch fan-
tastisch zijn als er deze avond stoe-
len te kort zouden zijn om alle kla-
verjassers m/v een zitplaats aan te 
kunnen bieden, Stelt u zich eens 
voor, zoveel klaverjassers dat men 

zelfs aan de bar moet zitten om mee 
te kunnen doen. Of, gezellig rond 
het biljart zitten om te klaverjas-
sen. Het moet een geweldige laatste 
avond van het seizoen worden. Zo-
als altijd worden de hapjes u weer 
aangeboden door Keurslagerij Ba-
der, winkelcentrum Zijdelwaard. Het 
zoals altijd een klaverjasavond die 
op zich zelf staat. Geen competitie is 
en gelijk na de 4e ronde de o zo be-
langrijke prijsuitreiking. Dus samen-
gevat. Vrijdag 29 mei aanvang 20.00 
uur klaverjassen bij Legmeervogels.

Twee districtskampioenen 
voor UWTC

Laatste wedstrijd LMV C2 
biedt perspectief 

Legmeervogels C1 zondag 
ongeslagen kampioen

Regio- Maandag 25 mei (2e Pink-
sterdag) stonden in heel Nederland 
de districtskampioenschappen wiel-
rennen op het programma. De wiel-
renners van Noord-Holland moch-
ten naar industrieterrein de Bever-
koog in Alkmaar, de thuisbasis van 
WV Noord-Holland. UWTC nieuwe-
lingen Menno van Capel, Sven Nij-
huis en Stijn Ruijter mochten al om 
09.00 uur aan hun kampioenschap 
beginnen op het snelle rondje van 
ruim 2 km op het industrieterrein. Er 
werd dan ook gelijk snel vertrokken 
met direct vele uitlooppogingen. 
Menno en Sven probeerde het ook 
maar niemand kreeg ruimte. Halver-
wege kwam er enige rust in het pe-
loton. Tijd voor Stijn om op avontuur 
te gaan. Samen met Ivar Immer-
zeel van de Amstel en Teun van Ga-
len van HRTC uit Hoorn pakte de-
ze 15-jarige Uithoornaar 15 secon-
den. In het peloton werd wel gerea-
geerd maar de Amstel en HRTC gin-
gen niet vol in de achtervolging om-
dat ze een ploeggenoot in de kop-
groep hadden zitten. Het werd een 
kat en muis spel waarbij de volgauto 
dan weer achter en dan weer voor 
de kopgroep ging rijden. Twee ron-

den voor het einde reed deze auto 
weer achter de kopgroep en was de 
zaak bijna beklonken. Halverwege 
de laatste ronde nam Stijn geen risi-
co en liet zijn medevluchters achter 
om alleen over de finish te komen. 
Een mooie overwinning en dito titel, 
waarmee hij zich automatisch kwa-
lificeert voor het NK. Menno werd 
10e in de sprint van het peloton en 
Sven eindigde op de 23 e plaats. 
Bij de masters 50+ en 60+ reden 
UWTC leden Rene Oudshoorn en 
Ben de Bruin mee. Ben de Bruin 
reed verrassend naar de 3e plaats 
bij de 60+, en voor Rene Oudshoorn 
een 27e plaats bij de 50+. Bij de ju-
nioren alleen Bart de Veer aan start 
voor UWTC. Bart eindigde in het pe-
loton op de 18e plaats. Verder uit-
slagen van de UWTC leden: 6 Harry 
van Pierre (masters 40+), 7 Jeroen 
Breewel (elite) en 9 Steven Stene-
kes (elite). Ondertussen reden de 
Noord-Hollandse dames hun DK 
gezamenlijk met Zuid-Holland in 
Maassluis. Hier reed de 16-jarige 
Lorena Wiebes uit Mijdrecht een 
zeer actieve wedstrijd bij de nieu-
welingen meisjes. Diverse ontsnap-
pingspogingen van andere rensters 

Uithoorn - Zaterdag 23 mei speel-
de de C2, aangevuld met enkele ta-
lenten uit de D1 en twee potentie-
le aanwinsten, een oefenwedstrijd 
tegen de C2 van ARC. Trainer Bas 
gebruikte deze wedstrijd om alle 
jongens eens aan het werk te zien 
en wisselde dan ook enthousiast 
door. Ook ARC is druk bezig te se-
lecteren voor het volgende seizoen, 
zodat alle spelers fit en getergd aan 
de aftrap verschenen. LMV oogde 
fysiek wat sterker, en liet dit dan ook 
meteen merken in het veld. ARC 
werd op eigen heflt vastgezet. 
Na 10 minuten brak Benjamin op 
rechts uit, zette de bal voor bij de 
twede paal, waarna Mika gerouti-
neerd afrondde voor de 1-0. Bij een 
volgende aanval besloot Davy eens 
zijn gouden schoen te gebnuiken 
en scoorde met een afstandsschot 
van 25 meter. LMV hield de druk 
er op, na een scrimmage wist aan-
winst Jordan met een bekeken lob 

de Alphense keeper te verschalken 
voor de 3-0 ruststand.  
De tweede heflt startte gelijk aan de 
eerste, Benjamin werd rechts diep 
weggestuurd,  trok de bal vanaf de 
achterlijn voor en Tim liep de 4-0 
binnen. ARC bleef zoeken naar de 
eretreffer, maar werd niet beloond. 
Benjamin maakte de 5-0 uit een 
fraaie steekpass van Tim,  waar-
na Tim een vrije trap slim in de kort 
hoek krulde. De eindstand kwam 
hiermee op 6-0, een prima resultaat 
met voldoende perspectief voor het 
nieuwe seizoen. 

De D1-talenten en de nieuwe aan-
winsten lieten een goede indruk 
achtter. Nog even afwachten of 
vuurtoren Morris, panna-master 
Chahid en DJ Jessy behouden blij-
ven voor dit team of de overstap 
maken naar de buur Roda, maar al 
met al ziet het er goed uit voor het 
nieuwe seizoen. 

Uithoorn - Na een 4 - 1 overwinning was het duidelijk dat de C1 Zon-
dag kampioen was geworden. Dit werd gevierd met een huldiging en 
een  frisse duik in de sloot! De jongens waren blij dat het seizoen zo 
goed was afgesloten.

Vlnr bovenste rij: coach Jacco, Walid, Rutger, Nick, Rico, Sander, 
Tom, Kees en Gianni. Vlnr zittend: Menno, Joep, Anne Thijme, 
Mirco, Thomas, Joshua

Komend weekend waterspek-
takel bij Michiel de Ruyter

What’s Up in Uithoorn: 
De Uithoornse Spelen

D5 Legmeervogels ongeslagen Kampioen

Uithoorn - Sportliefhebbers op-
gelet! Het grootste internationale 
sportevenement van Uithoorn vindt 
aankomend weekend plaats bij 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter. Het internationale kanopolo-
toernooi trekt dit jaar maar liefst 52 
teams uit 11 verschillende landen. 
De blikvangers in het deelnemers-
veld zijn de zeven teams uit Taiwan. 
Eén team is samengesteld uit Azi-
atische toppers. Er toen spelers uit 
Singapore, Taiwan, Japan en Hong 
Kong mee. Daarnaast doen er ook 
ploegen uit Finland, Malta en na-
tuurlijk heel West-Europa mee. In 
één van de Franse teams spelen een 
aantal wereldkampioenen. Thuis-
vereniging Michiel de Ruyter doet 
mee met zes teams. Het toernooi 
begint op zaterdag om 8.30 uur. De 
wedstrijden worden gespeeld op 
maar liefst vijf velden op de Amstel. 
De laatste wedstrijd is om 20.30 uur 
afgelopen. Zondag start de compe-
titie wederom om 8.30 uur. ‘s Mid-
dags worden de finales gespeeld. 
De grote finale (in de hoofdklasse) 
start om 15.30 uur. 
Voor toeschouwers worden de 
kanopoloregels uitgelegd op twee 
spandoeken. Het spel is goed te vol-
gen, het is eigenlijk een kruising 
tussen waterpolo en rugby in een 
kano. De entree is uiteraard gra-
tis. De vereniging verkoopt heer-
lijke versnaperingen. Er worden ’s 

middags zelfs hele varkens gebra-
den. De organisatie raadt bezoe-
kers aan om op de fiets te komen in 
verband met de verwachte parkeer-
drukte. Mensen die toch met de au-
to komen, kunnen het beste bij het 
Fort parkeren. 

Uithoorn - De Uithoornse Spelen 
zitten er weer op. Ruim 800 kinde-
ren van groepen 5 t/m 8 van acht 
verschillende basisscholen hebben 
deelgenomen aan de sportdagen op 
29 april en 20 mei, die plaats vonden 
op het terrein van Legmeervogels en 
AKU. Op 29 april stond voor groep 
5 levende spelen op het programma. 
Groep 6 kon genieten van diverse at-
letiek spelen. Zo werd er levend vier 
op een rij gespeeld, Angry Birds tref-

bal en moesten de kinderen zo ver of 
hoog mogelijk springen of werpen. 
Op 20 mei was het de beurt voor de 
groepen 7 en 8, die zich uit konden 
leven binnen het thema bal- en rac-
ketsporten en alternatieve sporten, 
zoals James Bond ball, bootcamp en 
ultimate frisbee. In totaal werden 20 
verschillende spellen georganiseerd 
over twee dagen. De sportdagen 
werden geopend door de mascot-
te Druppie (Druppie stimuleert kin-

Uithoorn - Kampioen worden is na-
tuurlijk al een feest maar als je dit 
dan ook nog ongeslagen doet. is 
het helemaal knap! Kado hebben 
de mannen het zeker niet gekre-

gen er waren wedstrijden bij dat er 
in de 2e helft nog een achterstand 
moest worden weg gewerkt. Behal-
ve voetbal hebben de mannen ook 
leren doorzetten, geloven in jezelf en 

wat teamgevoel is. Dus een prachtig 
kampioenschap. Gefeliciteerd: Ma-
ral - Tom - Luc - Riley - Roald - Roan 
- Boris - Jael-Bram - Robin - Daan - 
Mees - Anders - Bilal - Glenn.

deren water te drinken) en met een 
openingsdans. Na de openingsdans 
gingen de groepen als verschillende 
landen richting de sportonderdelen. 
Deze sportdag stond in het teken 
van integratie met andere scholen. 
Elke groep werd in tweeën gesplitst 
en gemengd met een halve groep 
van een andere school. Kennisma-
king stond centraal en niet de win-
factor. In de pauzes kregen de kin-
deren een stuk fruit en waterflesje 
overhandigd. Na afloop van de spe-
len kregen de kinderen een deelne-
mersvaantje uitgereikt en verlieten 
voldaan het terrein van Legmeervo-
gels. We zijn veel dank verschuldigd 

aan de 5 studenten van Sport Ma-
nagement & Ondernemen bij de on-
dersteuning van de organisatie van 
de sportdagen en de studenten van 
de opleiding ROC Sport & Gezond-
heid, voor de begeleiding van de 
spellen. Tevens willen we leerkrach-
ten en begeleiders van de verschil-
lende groepen bedanken voor hun 
inzet en natuurlijk de Legmeervo-
gels en AKU voor het gebruik van de 
accommodatie. Ook zonder de goe-
de zorgen van de EHBO en de bij-
dragen van de sponsoren (Zorg en 
Zekerheid en Goudreinet) waren de 
Uithoornse Spelen niet mogelijk ge-
weest. 

wist zij weer teniet te doen.  Lore-
na kwam als 2e uit de laatste bocht 
en wist vol sprintend de winst op te 
strijken. UWTC kan zeer tevreden 
zijn met deze twee jonge districts-
kampioenen!  

Druk weekend voor 
masters 60+ van UWTC
De masters 60+ reden ook op zater-
dag en zondag al een wedstrijd. Op 
zaterdag in Amersfoort en op zon-
dag in Maassluis. Bij beide wedstrij-
den wist John Tromp uit Kudelstaart 
de tweede plaats voor zich op te ei-
sen. Behaalde Guus Zantingh op 

zaterdag nog de 8e plaats, op zon-
dag kwam hij vlak voor de finish ten 
val. Hierdoor miste Guus een goede 
klassering en zal hij voorlopig even 
rustig aan moeten doen. Leen Blom 
finishte op zondag als 15e.

Jeugdronde van Uithoorn
Zondag 31 mei wordt de jeugdron-
de van Uithoorn verreden op het 
wielerparcours van UWTC rondom 
sportpark Randhoorn. Tussen 10.30 
en 15.30 uur zullen de diverse leef-
tijdscategorieën worden verreden. 
Publiek is van harte welkom om te 
komen kijken. Toegang is gratis.
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Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel

De Jong leert oud of leren de ouderen de Jong?

Grauwsluier over B.V.K.

Regio - Er waren deze week twee 
vluchten. De eerste vlucht was uit 
Feluy 193 km en dat werd in een 
rap tempo afgelegd. De duiven wa-
ren om 08.45 gelost en de eerste 
duif werd geklokt om 10.58 door H. 
Half en de tweede duif werd geklokt 
door R. den Boer 10.58 en de derde 
duif A.M. Duivenvoorde 10.57. Toen 
wachten op de eerste Fond vlucht 
uit Frankrijk 524 km. De duiven wa-
ren om 08.30 gelost en de eerste 
duif werd geklokt Om 15.20 door 
Peter Bosse, de tweede duif door 

H.C. Pothuizen 15.27 en de derde 
duif door H. Half 15.30. De duiven 
kwamen goed naar huis na gemid-
deld zo een 7 uur vliegen. 

Einduitslag 

1 H.Half - 1 Peter Bosse
2 R. den Boer - 2 H.C.Pothuizen
3 A.M. Duivenvoorde - 3 H. Half
4 Th. Kuylenburg - 4 K. Roelofsen
5 M.v/d Hoort - 5 P.J.Schaik
6 Peter Bosse - 6 H.Hendriks
7 H.C. Pothuizen - 7 Th. Kuylenburg 

De Kwakel - Maandag avond was 
het zover en traden de leden van de 
trimclub zoals gewoon weer aan op 

het KDO complex voor hun wekelijk-
se training. Deze avond stond een 
speciale training op het program-

De Kwakel - Geen prikkelende of 
vrolijke kop boven het verslag de-
ze week van het wel en wee van de 
B.V.K, want het ‘wee’ heeft de laat-
ste weken teveel de overhand. 
In een tijdsbestek van 10 dagen 
ontvielen ons 2 markante en gelief-
de leden. Op 2 mei overleed volko-
men onverwacht op veel te jonge 
leeftijd Jaap van Nieuwkoop, niet 
alleen een zeer gezien lid van on-
ze club, maar bovenal de echtge-
noot van onze voorzitter Elly. Op in-
drukwekkende wijze is op 7 mei af-
scheid genomen van Jaap, waar-
bij een groot aantal leden  aanwe-
zig was. Op de clubavond diezelfde 
donderdag was de stemming uiter-
aard zeer bedrukt nadat Jaap ook 
daar werd herdacht. 
Op 12 mei overleed een van de 
oudste leden van de club. Met zijn 
88 jaar was Lous Bakker daadwer-
kelijk een van de oudste leden, 
maar hij was ook al vanaf de op-
richting in 1986 lid van onze club. 
De laatste jaren was hij de bridge-
partner van Hans Elias en hun na-
men zijn heel wat keren langs ge-
komen in de verslagen.
In het verslag van BV De Legmeer 
van vorige week werd van Lous ge-
zegd dat hij de kunst verstond een 
trotse winnaar, een sportieve ver-
liezer maar bovenal een prettig 
mens aan tafel te zijn. 
Zowel Jaap als Lous zullen we mis-
sen op onze wekelijkse bridge-
avonden. Wij wensen Elly en haar 
dierbaren en de nabestaanden van 
Lous alle kracht toe om hun verlies 
te verwerken. 
Na dergelijke trieste gebeurte-
nissen realiseer je je aan de ene 

kant wel weer dat een slagje meer 
of minder aan de bridgetafel en 
een goede of slechte score eigen-
lijk maar betrekkelijk zijn en dat 
het niet veel zin heeft je daar erg 
druk over te maken. Aan de andere 
kant moet het je er echter natuur-
lijk niet van weerhouden je beste 
beentje voor te zetten. 
Op 21 mei werd daarom de strijd in 
de laddercompetitie   gewoon  her-
vat, de voorlaatste zitting in een se-
rie van 7 avonden. Volgende week 
dus de slotavond en dan is ook pas 
bekend wie deze laddercompetitie 
winnend zal afsluiten.
Deze week volstaan wij  met de uit-
slag in de 3 lijnen: 
In de A lijn werden Tiny en Adriaan 
Kooyman 1e met 62,08%, Atie en 
Wan Overwater 2e met 56,67% en 
Nel Bakker met Hans Wagenvoort 
3e met 55,83%.
In de B lijn was de 1e plaats met 
59,38% voor GuusPielage en Ger-
da Bosboom. 2e werden Lenie 
Heemskerk en Agnes de Kuijer met 
58,33% en 3e Helen Conijn en Her-
man Koperdraad met 53,82%.
Tiny en Hann Mann werden 1e in 
de C lijn met 67,17%. Janny Sna-
bel en Vrony van Veen werden met 
59,92% 2e en de 3e plaats was met 
56,33% voor Addie de Zwart en 
Hettie Kesting. In de totaalstand 
gaan Rees en Gerard van der Post 
aan kop met 58,29 gemiddeld. . Op 
korte achterstand volgen Margo 
Zuideman en Francis Terra en de 
laatste kanshebbers voor de hoofd-
prijs lijken Tiny en Adriaan Kooy-
man te zijn, die nu nog 3e staan 
met minder dan 1% achterstand op 
Rees en Gerard.

Zonnige BMX West 
competitie in Rijswijk

Jeugd voetbaltoernooi 
weekend bij Legmeervogels

Goed resultaat KDO op 
eindtoernooi G-voetbal

Aalsmeer - Afgelopen zondag op 
een mooie warme 1ste Pinkster-
dag werd alweer de 4e ronde om 
de BMX West competitie verre-
den ditmaal op de baan in Rijswijk. 
Het was duidelijk te merken dat het 
mooi weer was want er waren veel 
inschrijvingen. Iedereen probeerde 
natuurlijk nog de laatste puntjes te 
sprokkelen voor de ranglijst want 1 
juni is de peildatum; dan wordt er 
bepaald wie er wel of niet mee mag 
doen aan het NK/EK/WK. De wed-
strijd begon iets verlaat door ver-
keerde lijsten maar niemand maak-
te zich druk want het was prima 
vertoeven langs de baan. 52 Rijders 
van UWTC hadden zich vandaag 
ingeschreven. Om in totaal 69 rit-
ten, 47 ritten in de eigen klasse en 
22 ritten in de open klasse de strijd 
met elkaar aan te gaan.
Bij de boys 11 deed Brian Worm 3x 
in zijn manches hetzelfde kunst-
je; vlak voor de laatste bocht mooi 
naar binnen en zo voor Yvette de 
Waard te eindigen, prachtig om te 
zien! 

Na alle manches kon het publiek 
zich gaan opmaken voor de eer-
ste finale ritten; de kwartfinales 
bij de eigen en open klasse bij de 
boys 10-11 en open 8-9, deze man-
nen konden dus aan de bak van-
daag. In de eigen klasse 10-11 
wisten alle UWTC-ers (Alec, Jes-
sy, Daan, Jordi, Joël, Govanni en 
Rens) zich te plaatsen voor de hal-
ve finale, super! In de open klasse 
bij de boys 8-9 werd er met vijf rij-
ders gereden waaronder Mika Klijn 
hij kwam samen met een andere 
rijder ten val maar door snel weer 
op te staan wist hij toch de vierde 
plaats te veroveren en zo naar die 
halve finale door te stromen. Daan 
Corts reed in zijn kwart mooi naar 
de 3e plaats. In de Open klasse ook 
veel groene shirts die de halve fi-
nales wisten te behalen. Na een 
korte pauze kon er begonnen wor-
den aan de halve finales in de ei-
gen en open klasse. Bij de boys 9 
reed Jur de Beij naar de 4e plaats. 
Bij de boys 10 ook 5 rijders die zich 
wisten te plaatsen voor de fina-
le (Rens, Jessy,Alec, Daan en Joël) 
Bij de boys 11 reden Max Kroon en 
Brian Worm ook bij de eerste vier 

om zo zeker te zijn van die finale. 
Boys 12 reed Brian Boomkens zeer 
sterk naar de 1ste plaats ook Max 
de Beij en Tonko Klein Gunnewiek 
wisten zich te plaatsen. Bij de boys 
13 reed Izar van Vliet Garcia naar 
een tweede plaats in zijn halve fi-
nale. Bij de boys 14 ook 3 rijders 
die zich wisten te plaatsen (Kevin, 
Flip en Maarten). Bart van Bemme-
len en Joey Nap rijdend bij de boys 
15 reden allebei in hun halve fina-
le zeer sterk naar de eerste plaats 
!Bij de sportklasse 17+ deden Pim 
de Jong 2e en Roberto Blom 3e ook 
goede zaken. 

Daarna werden nog de halve fina-
les verreden in de open klasse, de 
klasse voor de mooie bekers. Boys 
8-9 Daan Corts 3e boys 10-11 Sem 
Knook 3e , Rens Grömmel 4e,Alec 
van der Mast 2e, Joël Rijneker 4e 
Boys 12-13 de broertjes Brian en 
Kevin Boomkens 3e en 2e Izar van 
Vliet Garcia 4e . Boys 14-15 Bart 
van Bemmelen 1ste en Joey Nap 
wist zich ook te plaatsen. Boys 16+ 
Pim de Jong 1ste, Roberto Blom 4e 
en Mats de Bruin 3e. Het publiek 
was al flink opgewarmd door de 
zon maar kon zich nu op gaan ma-
ken voor de grote finales in beiden 
klasse waarin flinke strijd geleverd 
moest gaan worden. 

Top 3 uitslag A-finales:
Cruisers 40+: Patrick Kroon 2e , 
Gaby Paans 3e Cruisers 17-29: Ro-
berto Blom 3e Boys 10: Alec van 
der Mast 3e Boys 12: Brian Boom-
kens werd hierin heel knap 1ste 
Bij de boys 13 reed Izar van Vliet 
Garcia de hele dag al heel sterk 
maar in de finale liet hij heel dui-
delijk zien dat met hem vandaag 
niet te sollen viel, een mooie kop-
start en dat hield hij tot de finish 
zeer goed vol een zeer verdienste-
lijke 1ste plaats! Boys 15 Bart van 
Bemmelen 1ste , Joey Nap 2e 
De volgende rijders van UWTC gin-
gen nog met een mooie beker naar 
huis: Boys 12-13 Kevin Boomkens 
3e Boys 14-15 Joey Nap 1ste 

Volgend weekend geen strijd in de 
BMX WEST competitie maar zal de 
tweede wedstrijd van de 3 Nations 
cup verreden worden in Baarn. 

Uithoorn - Komend weekend, 30 
en 31 mei 2015, vindt het jaarlijk-
se, groots bezochte Voetbaltoer-
nooi plaats bij de Legmeervogels op 
Sportpark De Randhoorn. Vereni-
gingen uit heel Nederland komen 
met hun F- en E-teams naar Uit-
hoorn om met passie en plezier hun 
voetbaltalent te laten zien. Het toer-
nooi is over twee dagen verdeeld.
Op zaterdag 30 mei 2015 is het vier-
de Albert Heijn Jos van den Berg 
toernooi. Er komen 120 teams in 
actie op deze dag. Deze teams ko-
men uit in de 2e tot en met 7e klas-
se KNVB. Bij de F-teams spelen jon-
gens en meisjes in de leeftijdsca-
tegorie 7/8/9 jaar, bij de E-teams is 
de leeftijdsklasse 9/10/11 jaar. In de 
ochtend spelen 60 teams hun wed-
strijden tussen 9.00uur en 12.00uur. 
De prijsuitreiking is om 12.30uur. 
In de middag spelen de andere 
60 teams hun wedstrijden tussen 
14.00uur en 17.00uur. De prijsuit-
reiking voor het middagprogramma 
is om 17.30uur. Alle teams krijgen 
een beker en iedere deelnemer een 
toernooivaantje. Hoe groot de beker 
is? Dat hangt ervan af hoe goed de 
teams hun best doen.

Op zondag 31 mei 2015 is het Su-
per F en Super E-Top toernooi. Dit 
zijn teams die in de 1e klasse KNVB 
uitkomen en dé talenten zijn in de 
jeugd van iedere vereniging. Er zijn 
deze dag 16 F1-teams en 16 E1-
teams aanwezig. Het Supertoernooi 
start om 9.00uur met de opkomst-

ceremonie onder begeleiding van 
Slagwerkgroep Bovenkerk, waar-
bij alle teams worden voorgesteld 
aan het publiek. Na de poulewed-
strijden in de ochtend, vinden in de 
middag de plaatsingswedstrijden, 
kwart-, halve- en winnaarsfinale 
plaats. Na de finales worden de be-
kers uitgereikt en wordt bekend wie 
met de Super Wisselbeker naar huis 
gaat. Alle wedstrijden wordt geleid 
door scheidsrechters van de eigen 
jeugd van de Legmeervogels. Heel 
trots zijn we op deze club jongeren, 
die het mogelijk maken om zoveel 
teams te kunnen laten spelen. Een 
groot compliment! Tijdens beide da-
gen zijn er tal van leuke activiteiten 
op het Sportpark georganiseerd en 
wordt met muziek extra gezelligheid 
gecreëerd. Er zijn springkussens, je 
kunt je voetbaltechniek laten zien 
bij het oliedrum schieten en je la-
ten schminken. Op zaterdagoch-
tend, zaterdagmiddag en op zondag 
vindt een loterij plaats, waarbij je 
een tablet, Ajax-bal of een voetbal-
tenue kunt winnen. De opbrengst 
van de loterij komt geheel ten goe-
de aan de jeugd van de Legmeer-
vogels. De toernooicommissie hoopt 
op goed weer en nodigt iedereen uit 
om een kijkje te komen nemen op 
het Sportpark. Gezien de drukte met 
auto’s raden we aan om op de fiets 
te komen. We beloven er een gewel-
dig weekend van te maken met al-
le vrijwilligers en met dank aan onze 
jeugdsponsor Albert Heijn Jos van 
den Berg.

De Kwakel - In de laatste weken 
van mei wordt traditiegetrouw door 
de teams van KDO een eindtoernooi 
gespeeld bij de kHFC in Haarlem. 
Deze club organiseert voor onge-
veer 26 teams uit de Friends League 
en de KNVB competitie een slot-
toernooi. Voor KDO kwam als eerste 
het pupillenteam KDO JG2 in actie. 
Dit team raakt steeds beter op el-
kaar ingespeeld en kon met 2 x ver-
lies, 1 winst en 1 gelijk terugkijken 
op een geslaagde middag met als 
eindresultaat een 4e positie.
KDO JG1 begon het toernooi met 
5 spelers. Door blessures en afwe-
zigheid van spelers moest in som-
mige wedstrijden een beroep ge-
daan worden op invallers van KDO 
G1, KDO JG2 en soms van de te-
genpartij. We zoeken dus nog spe-

ma van de door de voorzitter aange-
kochte hoofdtrainer van de KDO se-
lectie welke zich tijdens de Kwakelse 

Veiling had aangeboden. Veel van de 
leden zullen deze avond even heb-
ben teruggedacht aan hun jeugd, 
want het werd een echte ouderwet-
se voetbaltraining. Een training op 
het niveau waarmee normaal de se-
lectie van KDO wordt bestookt en 
door de leden zeer werd  gewaar-
deerd. Vele spelvormen werden ge-
oefend met als afsluiting een par-
tijtje voetbal. Zo kwam de leerza-
me inspannende avond tot zijn eind. 
Omdat het tevens de laatste trima-
vond van de maand was, werd de 
avond afgesloten in de kantine met 
een hapje en een drankje. De vraag 
blijft nu blijft de trimclub in stand 
of kaapt trainer de Jong potentië-
le spelers voor de selectie weg? Te-
rug kijkend op de zeer geslaagde 
avond willen we Ramon de Jong en 
assistent Paul ten Brink nog bedan-
ken. Heb je interesse om ook een-
maal per week iets aan beweging te 
doen met een gezellige groep man-
nen. Kijk dan eens voor meer infor-
matie op de website van KDO onder 
het hoofdstuk trimmen.

Verdienstelijk 2e plaats 
voor KDO G1
De Kwakel - In de laatste weken 
van mei wordt traditiegetrouw door 
de teams van KDO een eindtoernooi 
gespeeld bij de kHFC in Haarlem. 
Deze club organiseert voor onge-
veer 26 teams uit de Friends League 
en de KNVB competitie een slot-
toernooi. KDO G1 speelde een klein 
toernooi tegen 3 tegenstanders. 

Van de 3 tegenstanders zitten er 2 in 
de zelfde KNVB poule 3C als KDO 
dus beide partijen waren bekend. 
Het andere team WSV 1930 G1 
speelt een klasse hoger en was dus 
een nieuwe tegenstander. Bij de se-
nioren gaat het er iets ruiger aan toe 
dan bij de junioren. Boeiende ge-

vechten spelen zich af op het veld. 
Tegen gastheer kHFC wist KDO nipt 
te winnen met 2-1. Terwijl 95% van 
de wedstrijd zich afspeelde op de 
speelhelft van kampioen HBC wis-
ten ze met een uitval het winnen-
de doelpunt te maken en werd dus 
verloren. Maar de partij tegen 2e 
klasser WSV werd weer gewonnen 
waardoor een 2e plaats in het toer-
nooi werd bereikt. Komende weken 
gaan we werken aan de afwerking 
voor het doel want we lieten veel 
kansen liggen. Het Team van KDO 
kan zeker nog wat spelers gebrui-
ken. Senioren vanaf 17 jaar met een 
beperking kunnen zich aanmelden 
bij KDO. Kijk op de website.

KDO C1 beleeft AIHT 
handbaltoernooi!
Regio - Afgelopen weekend was 
het zover: de handbalmeiden van 
KDO C1 mochten aantreden op het 
Amsterdam International Handball 
Tournament. Een groots opgezet 
toernooi bij VOC in Amsterdam met 
louter en alleen geselecteerde top-
handbalteams. Een grote eer dus, 
dat de KDO C1 meiden op basis van 
hun prestaties het afgelopen sei-
zoen hiervoor zijn uitgenodigd. Het 
was een ware happening! Niet in de 
laatste plaats doordat er ook in Am-
sterdam overnacht werd en er dus 
zaterdagochtend vroeg een comple-
te volksverhuizing aan de gang was 
op het dorp. Na het inladen van al-
le matjes, slaapzakken, kussens en 
niet te vergeten de sportspullen, 
werd er koers gezet richting sport-
hal De Weeren en het Ronald Mc-
Donald Sports Center. In deze bei-

de hallen (gelukkig naast elkaar ge-
legen) werd het toernooi gespeeld. 

Voor aanvang van de eerste wed-
strijd, werd er door de C1 een kijk-
je genomen bij de andere teams. 
Ze waren gelijk zwaar onder de in-
druk van alles. Toen werd het tijd 
om zelf aan te treden. ‘Now, that 
is a different cook,’ zou Van Gaal 
zeggen! De meiden moesten echt 
flink aan de bak en de tegenstan-
der was een enorm goed geoliede 
machine, speelde supersnel en wa-
ren ook zeer alert in de omschake-
ling. Toch wisten KDO hier best nog 
aardig op in te spelen, maar een ne-
derlaag van 11-4 was niet te voorko-
men. Daarna stonden nog drie wed-
strijden op het zaterdagprogram-
ma, eveneens tegen drie topteams 
uit de landelijke divisie. Dat niveau-

verschil was te zien, maar de KDO-
brigade weigerde om zonder tegen-
stand als kanonnenvoer te dienen! 
Er werd flink gestreden en de mei-
den deden hun uiterste best. In el-
ke wedstrijd wisten ze dan zelf ook 
hun doelpunten mee te pikken, en 
die werden dan ook zeer enthousi-
ast bejubeld door het hele team, de 
begeleiding én het meegereisde pu-
bliek! Na afloop van het zaterdag-
programma werd het buffet klaar-
gezet en konden de meiden aanval-
len op het eten… Maar ze waren in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Bleken ze ‘gewoon’ nog even lekker 
onderling een partijtje te spelen in 
de inmiddels lege sporthal De Wee-
ren! Lekker enthousiast dus. 
Het slapen werd uiteindelijk een 
kort nachtje met een hoog ‘Sport & 
Spel-‘gehalte! Veel snoep, chips ge-
giechel, spookverhalen en oh ja, ook 
nog een paar uurtjes slapen.
Voor de zondag stond eerst nog de 
laatste poulewedstrijd op het pro-
gramma. Dat de meiden van alle an-
dere wedstrijden al het een en an-

der hadden opgestoken, bleek wel. 
Er werd heel goed gespeeld, zelfs 
ruimte gecreëerd voor mooie ac-
ties en ook nu weer lekker doelpun-
ten meegepikt, waaronder echt een 
paar pareltjes! Zo zie je maar, dat je 
door zulke wedstrijden ook meer uit 
jezelf kunt halen. De laatste wed-
strijd ging om de 5e en 6e plaats. 
Het werd uiteindelijk de 6e plaats 
maar dat doet er eigenlijk niet toe. 
Ook hier werd weer een hele goe-
de wedstrijd neergezet door KDO. 
De verdediging stond als een blok 
en liet zich niet zomaar opzij zetten. 
De aanval werd snel en goed uitge-
voerd. Met minimaal 6 ballen van 
KDO op de lat/paal was de eind-
stand van 16-5 voor de tegenstan-
der dan zelfs ook geflatteerd te noe-
men!
Al met al een geweldige ervaring 
voor de meiden. Vooraf lag de focus 
op: zien, leren, beleven en genieten 
en wat dat betreft zijn de meiden op 
alle fronten heel erg verwend. Een 
geweldige leerschool en een enor-
me boost voor volgend seizoen!

lers voor het nieuwe seizoen. Kin-
deren maar ook senioren met een 
beperking kunnen zich aanmelden 
bij KDO. Kijk op de website. In de 
eerste wedstrijd werd de JG1 ge-

holpen door een speler van Only 
Friends. Hij scoorde tegen zijn ei-
gen team wat winst voor KDO op-
leverde. Daarna waren er 2 gelijke 
spelen tegen VVSB uit Noordwijker-
hout en NVC uit Naarden. De laat-
ste partij werd verloren met grote 
cijfers tegen de uiteindelijke win-
naars van het toernooi de Buiten-
boys uit Almere.
In de kruisfinales om positie 5 t/m 8 

won KDO van WMC uit Heerhugo-
waard met een samengesteld team 
van KDO JG1 en JG2. Een prachtig 
schot van Dylan ging met een gro-
te boog over de keeper van WMC 
heen. De wedstrijd die daarop volg-
de tegen VVSB ging jammer ge-
noeg verloren. KDO JG1 kon te-
vreden zijn met de uiteindelijke 6e 
plaats van de 10 teams die mee de-
den.
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ABC Bridge club

Bingo voor de Zonnebloem

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel

Nieuwe fi etstocht in 
groene ring van Amsterdam

Balans opgemaakt bij 
Bridgeclub De Legmeer

Kom trainen voor Polderloop

Noah Boogaard kwalifi ceert zich 
voor NK Baan Inline-Skaten

Iedereen kan club steunen
Vrienden van Qui Vive 
opgericht

Regio - Op 21 mei hebben we weer 
met een volle zaal gebridged. Het 
was deze morgen weer vrij bridgen 
hetgeen betekend dat er wat losser 
wordt gespeeld, meer gokjes wor-
den gewaagd, en het doublet va-
ker ingezet. Dat allemaal hoopvol 
gericht om een mooie score te be-
halen of liever zo hoog mogelijk te 
eindigen. Na het openingswoord-
je van de voorzitter, werden de sei-
zoen kampioenen gehuldigd,  vori-
ge week was het al duidelijk wie dat 
waren, maar er werd nog eens goed 
gerekend en toen werden het toch 
weer  in de A lijn Cinny en Hetty. In 
de B lijn verrassend Miep en Made-
lon. Beide paren kregen een heerlij-
ke fl es wijn voor deze prestatie.
De Zittinguitslag van deze mor-
gen was in de A Lijn: het paar Riet 
en Nel met een mooie score 61,67 
% goed gedaan hoor. Tweede wer-
den Lenny en Jan met 57,92 % vori-

ge week eerste en nu tweede  sup-
per! Op de derde plaats eindigden 
Ada en Roelie met 55,00%, jullie wa-
ren vorige week tweede en nu der-
de,  goed gedaan meisjes!
 
In de B lijn was er een gedeelde eer-
ste plaats met een hele hoge sco-
re van  65,10%, die werden gehaald 
door de paren Wies  en Greet en 
Lyda en Jan. Blij gingen de armen 
van Lyda omhoog, zij was zeer ver-
rast. Ook heel goed van Wies, vori-
ge week was zij ook al eerste. De 
tweede plaats vervalt in dit geval 
dus werden derden Joop en Han-
ny met 57,29 %.  Jullie voelen el-
kaar goed aan, als een nieuw zijn-
de bridge paar.

Volgende week de laatste ochtend 
van dit bridge seizoen, helaas maar 
ook even fi jn om daarna op vakan-
tie te gaan.

Regio - Op donderdag 21 mei was 
er weer een activiteit van De Zonne-
bloem Uithoorn/Amstelhoek. Twin-
tig gasten en een drietal vrijwilligers 
waren uitgenodigd voor een Bingo-
middag in de Praktijkschool in Uit-
hoorn. De middag werd geheel ver-
zorgd door acht leerlingen van de-
ze school. Juf Laura en de kinde-
ren hadden alles uit de kast getrok-
ken om het de gasten naar de zin te 
maken. Om half twee werd begon-
nen met koffi e en thee met daar-
bij natuurlijk iets lekkers. Er wer-
den twee ronden bingo gespeeld 
en als er weer een prijswinnaar be-
kend was kwam een van leerlingen 
de prijs netjes bij de prijswinnaar af-
leveren. Hoewel de aanwezige gas-
ten zich nog heel goed wisten te 
weren gingen er een aantal leerlin-
gen tussen de gasten zitten om daar 
waar nodig een helpende hand toe 
te steken. Bij het begin van de mid-
dag was op de prijzentafel al te zien 
dat er deze middag niemand zonder 
prijs naar huis hoefde te gaan. Na 
de tweede ronde werd het tijd voor 
een glaasje fris dat werd geserveerd 
met een lekker cupcake die door de 

leerlingen zelf was gemaakt. Er was 
nog een derde ronde gepland, maar 
die werd vervangen door een an-
dere activiteit. Alle gasten mochten 
een enveloppe trekken en in de en-
veloppe zat een briefje wat de prijs 
was. Dit varieerde van mooie met de 
hand gemaakte schaaltjes, handge-
maakte tegels met een afbeelding 
van een van de kerken in Uithoorn 
tot planten en bakjes fruit.

Nadat iedereen dacht dat de mid-
dag was afgelopen kwam Juffrouw 
Laura nog met een verrassing voor 
alle deelnemers. In het begin van 
de middag was een mooie foto ge-
maakt van de deelnemers en iede-
re gast kreeg een fotootje dat was 
ingelijst in mooie, door de leerlin-
gen zelf gemaakte, lijstjes. Een ge-
weldige middag voor de gasten van 
De Zonnebloem. Dat het werd ge-
waardeerd was duidelijk te mer-
ken aan het applaus dat bij de af-
sluiting klonk. Leerkrachten en leer-
lingen van de Praktijkschool, jullie 
hebben de gasten weer een gewel-
dige middag bezorgd waarvoor har-
telijk dank. 

Regio - Er waren deze week twee 
vluchten. De eerste vlucht was uit 
Feluy 193 km en dat werd in een rap 
tempo afgelegd. 

De duiven waren om 08.45 gelost 
en de eerste Duif werd geklokt om 
10.58 door H. Half en de tweede duif 
werd geklokt door R. den Boer 10.58 
en de derde duif A.M. Duivenvoor-
de 10.57. Toen wachten op de eer-
ste Fond vlucht uit Frankrijk 524 km 
De duiven waren om 08.30 gelost 
en de eerste duif werd geklokt Om 

15.20 door Peter Bosse de tweede 
duif door H.C. Pothuizen 15.27 en de 
Derde duif door H. Half 15.30. 

De duiven kwamen goed naar huis. 
Na gemiddeld zo een 7 uur vliegen. 

Einduitslag 
1 H. Half 
2 R. den Boer
3 A.M. Duivenvoorde
4 Th. Kuylenburg
5 M. v/d Hoort
6 Peter Bosse 

Uithoorn - Op zondag 31 mei 2015 
organiseert de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club de 2e editie van 
de Triangel toertocht. Deze prachti-
ge toertocht met afstanden van 60 
en 100 kilometer ten zuidwesten 
van Amsterdam is een initiatief van 
UWTC in samenwerking met Toer-
club Weesp en Toerclub Amster-
dam. De drie clubs organiseerden 
vorig jaar met succes de eerste edi-
tie van deze fi etstocht en besloten 
daarna snel om dit jaar te continu-
eren en uit te breiden met een ex-
tra afstand. Na de kwaliteitsbeoor-
deling van de landelijke fi etsbond 
NTFU, die de nieuwe fi etstocht een 
kwaliteitsster toekende, was die 
keuze niet moeilijk.

Nieuwe route
De start in Uithoorn is bij het club-
gebouw van UWTC aan de Europa-
rei 3. De beide routes zijn door de 
organisatie uitgepijld en dus mak-
kelijk te volgen. Vanuit Uithoorn 
gaan beide afstanden eerst naar 
Sloten voor de eerste koffi estop bij 
het Velodrome, dé overdekte wie-

lerbaan van Nederland. Daarna 
volgt de 100 km route Amsterdam 
Zuidoost en doorkruist het vesting 
Weesp met haar historische binnen-
stad. Hier is de koffi estop aan de 
Papelaan bij de Toerfi etsclub waar 
naast koffi e ook thee, frisdrank en 
koek te verkrijgen is. De 60 km rou-
te heeft een stop in Amsterdam en 
verlaat de hoofdstad bij Ouderkerk 
om vervolgens langs de Amstel te-
rug te keren in Uithoorn. Sanitaire 
voorzieningen en ruime parkeerge-
legenheid bij de start. 

Routebeschrijving
De routes zijn volledig uitgezet met 
pijlen. Een routebeschrijving op pa-
pier is ook beschikbaar en boven-
dien kan de GPS-track van de volle-
dige route worden gedownload via 
www.uwtc.nl.

Wijze van inschrijven
Inschrijven kan alleen aan de start 
op zondag 31 mei 2015 tussen 09.00 
- 10.00 uur bij het clubgebouw van 
UWTC aan de Europarei 3. Inschrijf-
geld €4,00. Leden betalen €3,00.

Uithoorn - De strijd is gestreden 
in de laatste ronde parenbridge 
van dit seizoen en Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister toonden 
zich weer eens de slimste van al-
len. Hoewel ze deze avond de eer 
nipt aan Ger Quelle & Gijs de Rui-
ter moesten laten met 59,72 om 
59,38%, zijn ze hen overall ruim-
schoots de baas gebleven met een 
gemiddelde over zes zittingen van 
57,89% waar Ger & Gijs als twee-
de volgen met 54,29%. Bij Floor & 
Theo Janssen reikte de verrassen-
de eindsprint van deze avond tot 
57,29% als derde, maar dat bracht 
voor hen echter helaas geen soe-
laas meer! De 56,60% voor Joop 
van Delft & Frans Kaandorp en de 
52,08% voor Jan Egbers, die zich 
deze keer liet bijstaan door Mieke 
van den Akker, waren te weinig om 
Cees & Ruud nog te kunnen be-
dreigen. 

Tenslotte bewezen Dustin de 
Leeuw & Rita Vromen, die met 
eveneens 52,08% nu gedeeld vijf-
de werden, dat bridge-genen wel 
degelijk bestaan! In de B- lijn 
weer een afgetekende overwin-
ning voor Wim Slijkoord & Francis 
Terra die nu 67,01% aan hun ge-
middelde toevoegden en daardoor 
met een straatlengte voor naar de 
A- lijn promoveren. Voor Trudy van 
den Assem, nu met Rietje Tijssen, 
is de tweede plek van 62,85% net 
te weinig om deze lijn te kunnen 
halen. Dit ligt anders bij An & Jan 
van Schaick, die als vierde van deze 
avond met 54,86% genoeg hebben 
verzameld om als tweede bevor-
derd te worden. Gerda van Liemt 
& Els van Wijk haalden de verho-
ging van status niet, maar werden 
met 56,86% deze keer keurig derde 
en Anton Berkelaar & Wil van der 

Meer sloten een toch wel zeer ge-
slaagd seizoen af met 52,43% als 
vijfde. 

Net genoeg
De derde promotieplek is wegge-
legd voor Cobie Bruine de Bruin 
& Trudi Zandbergen, die deze keer 
geen potten braken, maar waar 
eerder behaalde resultaten net ge-
noeg bleken. In de C- lijn toon-
den Tom de Jonge & Herman Ver-
municht overduidelijk aan dat dit 
niveau voor hen te min is en met 
weer een zege van 59,38% gaan ze 
ruimschoots een stapje hoger. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers werden tweede met 55,73% 
maar dat is echter niet genoeg voor 
het halen van de B- lijn. Hetzelf-
de geldt voor Lidy Krug & Debo-
ra van Zantwijk die nu netjes der-
de werden met 52,08%. Voor Frou-
kje Kraaij & Rini Tromp was de vier-
de plek met51,04% wel genoeg en 
zij proberen het nu weer eens een 
rang hoger waar te maken. Tini Ge-
ling & Jo Wevers werden vijfde met 
50,52% en horen zo dus net nog bij 
de top van deze lijn. De nog niet ge-
noemde gepromoveerden zijn hier 
Elly Belderink & To van der Meer en 
Ada van Maarseveen & Ans Voog-
el die respectievelijk als tweede en 
derde verhoogd worden. Bridge-
club De Legmeer valt na deze com-
petitie niet in zomerslaap maar zet 
zijn activiteiten onmiddellijk voort 
met de organisatie van de zomer-
drives die gelijk op woensdag 3 juni 
van start gaan. Zelfde locatie Dans 
& Party Centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Inschrij-
ven kan per e- mail: gerdaschave-
maker@live.nl, of vanaf 19.15 uur in 
de zaal. De kosten bedragen 6 euro 
per paar per keer en de aanvang is 
om 19.45 uur.

Uithoorn - Eind juli wordt in de 
Kwakel de traditionele Feestweek 
georganiseerd. Ook dit jaar maakt 
de Kooyman Polderloop deel uit 
van de festiviteiten. Op donder-
dag 30 juli kunnen sportievelingen 
zich melden aan de start van loop-
jes over 1, 4 of 10 kilometer. In 2014 
gingen verdeeld over de verschillen-
de afstanden bijna 800 enthousias-
te lopers van start. Hardlopen is een 
sport voor iedereen. Leeftijd of snel-
heid spelen geen rol. Toch is het ver-
standig om les te nemen als je eraan 
wilt beginnen. Zo blijf je blessures 
de baas. Meedoen aan de Polder-
loop is een ervaring die je niet mag 
missen. Ga maar na: startschot, ap-
plaus, medaille. En je legt de basis 
voor een gezonde lifestyle. Wil je 
goed beslagen ten ijs komen, volg 
dan eerst een hardloopcursus bij at-
letiekvereniging AKU. In een perio-
de van 12 weken word je conditio-
neel klaargestoomd voor deelname 
aan de 4 of 10 kilometer van de Pol-
derloop. De cursus is zowel geschikt 
voor absolute beginners als voor lo-
pers die al enige ervaring hebben 
opgedaan. En na de Polderloop kun 
je doortrainen voor Uithoorns Mooi-
ste, die in januari 2016 zal plaats-
vinden. Deelname aan een evene-
ment is uiteraard geen verplich-
ting. Plezier in bewegen en contact 
met medelopers staan bij AKU voor-
op. Maar als de marathon van New 
York je ultieme droom is, dan wijzen 

we jou natuurlijk graag de weg naar 
de fi nish.

Deskundige begeleiding
Onder leiding van gediplomeer-
de trainers word je conditie bijge-
spijkerd, maar ook aspecten als li-
chaamskrachtkracht, looptechniek, 
ademhaling, blessurepreventie, voe-
ding, schoeisel en kleding komen 
uitgebreid aan de orde. AKU is een 
mensgerichte vereniging. Daarom 
bieden we een persoonlijke bege-
leiding en een persoonlijk schema.

De cursus gaat van start op dinsdag 
12 mei. De kosten voor deelname 
voor de hele periode van 12 mei tot 
en met januari 2016 bedragen € 95,- 
inclusief een startbewijs voor de 
Polderloop en Uithoorns Mooiste en 
een gratis editie van hardloopmaga-
zine Runner’s World. Je bent voor 
dat bedrag lid van AKU en tevens 
aangesloten bij de Atletiekunie en 
daarmee verzekerd tijdens trainin-
gen en wedstrijden. We verzamelen 
om 19.15 bij clubhuis Het Klokhuis 
van AKU op sportpark de Rand-
hoorn. In totaal kun je drie keer per 
week trainen, waarvan twee keer op 
onze fraaie atletiekaccomodatie, on-
der begeleiding van gediplomeerde 
trainers. Als je besluit lid te worden 
van AKU betaal je pas contributie 
vanaf 1 januari 2016. Meer weten 
of aanmelden? rene.noorbergen@
gmail.com

Regio - Na afl oop van het schaats-
seizoen 2014 - 2015 is Noah Boog-
aard vanaf april alweer in voorberei-
ding op het nieuwe schaatsseizoen. 
Inline-Skaten (skeeleren) was altijd 
al een onderdeel van zijn zomer-
training voor het schaatsen, maar 
dit seizoen doet hij voor het eerst 

mee aan wedstrijden op de baan. 
Zowel aan landelijke als aan Euro-
pese wedstrijden. Tijdens de lande-
lijke wedstrijden heeft Noah prima 
gepresteerd en heeft zich geplaatst 
voor alle afstanden op het NK Baan 
Inline-Skaten. Hij komt uit op 300 
mtr, 500 mtr, 1000 mtr, puntenkoers 
en afvalkoers. 

Dit betekent voor Noah het derde 
NK in 2015. Na zijn eerdere deel-
name aan twee schaats NK’s. Het 
NK Baan Inline-Skaten wordt in het 
weekend van 29 tot en met 31 mei 
2015 verreden in Purmerend. Naast 
de junioren zullen daar ook de se-
nioren - inclusief alle nationale top-
pers - aan de start verschijnen.

Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen 
maand is De club van 100: Vrien-
den van Qui Vive opgericht. Het is 
het vervolg op het succesvolle lus-
trumjaar waarin vele leden, oud-le-
den en niet-leden deze geweldige 
club nog gezelliger en mooier heb-
ben gemaakt.

De offi ciële oprichtingsakte werd 
medio april bij notaris mr. H.G. Hol-
steijn ondertekend door voorzit-
ter Marcel van Eijk en secretaris 
Chris van Tiggelen. Inmiddels heb-
ben zich al diverse Vrienden aan-
gemeld, zowel personen als be-
drijven. “We zijn een groep privé-
personen en medewerkers van be-
drijven die Qui Vive een warm hart 
toedragen”, zo licht Marcel van Eijk 
toe. “Met de bescheiden bijdrage 
van €75,- per jaar per lid voeren we 
allerlei projecten uit. Door de lus-
trumveiling van afgelopen lustrum-
jaar hebben we een mooie tribune 
gefi nancierd, en mede met de op-
brengst van het galafeest schaf-
fen we zitbanken tussen de velden 
aan, waarop lekker comfortabel al-
le wedstrijden te ‘bewonderen’ zijn. 
Daarnaast hechten we veel waar-
de aan een gezellig terras, waar 
we ons met oude of nieuwe vrien-
den thuis voelen, bijvoorbeeld om 
na een wedstrijd even bij te komen. 

Voorbeelden van mogelijke toe-
komstige projecten zijn het aan-
leggen van een veilige speelplaats 
voor de kleine toeschouwers, het 
aanschaffen van een nieuwe ge-
luidsinstallatie, het opknappen van 
de fi etsenstalling, of aanpassingen 
aan het clubhuis. Altijd verbeterin-
gen waar de hele vereniging van 
profi teert”.

Mooie kans
Veel inwoners van Uithoorn, De 
Kwakel, Kudelstaart en Aalsmeer 
hebben wel een hockeyverleden 
bij Qui Vive. Ook voor hen is dit 
een mooie kans om de band met 
de club te hernieuwen, vindt Chris 
van Tiggelen: “Lid worden is mak-
kelijk, dit is zo geregeld via onze ei-
gen website. 

Tijdens de jaarlijkse, algemene le-
denvergadering, zullen we geza-
menlijk het bestedingsdoel be-
palen. In ieder geval levert het je 
een naamsvermelding op, ontvang 
je eenmaal per jaar een uitnodi-
ging voor een feestelijke avond, 
met voorafgaand daaraan de alge-
mene vergadering van de Club, en 
heb je een stem in de projectplan-
nen.” Meedoen? Op vriendenvan-
quivive.nl staat meer informatie en 
een handig aanmeldformulier!

BC De Legmeer en 
The Art of Bridge
Uithoorn - Het gaat wat ver Dans-
en Partycentrum te bestempelen als 
Paleis van Schone Kunsten, maar 
naast topprestaties in de danskunst 
biedt het centrum op woensdagavon-
den onderdak aan kunstenaars in de 
bridgewereld. Die de kunst verstaan 
een contract scherp uit te bieden, het 
uitdenken van een speelplan en het 
uitspelen daarvan en daarmee een 
kunstwerk maken wat ook bij de te-
genstanders bewondering oogst. Na-
tuurlijk kennen ook wij hooligans met 
spreekkoren, maar die beperken zich 
meestal tot: Ach, het is maar een spel-
letje!! Kunst dus ook op woensdag 13 
mei, waar Ger Quelle en Gijs de Rui-
ter bewondering oogsten door in de 
A lijn met 64.17% de eerste plaats op 
te eisen met een ruime voorsprong op 
plaats twee. Deze wordt door Joop 
van Delft en Frans Kaandorp, met 
58.33%, in de wacht gesleept. Ook 
Jan Egbers en Ben Remmers lieten 
zich niet onbetuigd met een percen-
tage van 57.50%. Goed voor een derde 
plaats. Het combipaar Gerda Schave-
maker en Cora De Vroom leken elkaar 
goed te begrijpen en plaatsten zich als 
vierde met 55.83%. De 51.67% voor 
een vijfde plaats werd ingenomen 
door Renske en Kees Visser en slo-
ten daarmee de lijst van namen op het 
ereschavot in de A lijn. In de B lijn wa-
ren het Cobie Bruine de Bruin en Tru-
di Zandbergen die overtuigend eerste 
werden met 60% rond. Met op gerin-
ge afstand Antoon Berkelaar en Wil 
van der Meer die door een sterk ge-
speelde laatste tafel hun plaats in de 
race belangrijk wisten te verbeteren. 

Tweede
Met een percentage van 57.50% wer-
den zij tweede. Hans en Sonja Selman 

verstevigden hun plaats in het alge-
meen klassement door derde te wor-
den met 56.67%. Zoals de oude zon-
gen, piepen de jongen leek van toe-
passing op het spel van Jan en An van 
Schaik, die een gedeelde vierde/vijf-
de plaats met 54.58% haalden ex ae-
quo met Marja van Holst-Pellekaan- 
van Schaik en Sandra Raadschel-
ders. In de C lijn waren het Ada van 
Maarseveen en Ans Voogel die weer 
een zestiger aan hun triomftocht kon-
den toevoegen. Met 65% eindigden zij 
als eerste. Kunst ook bij Henny Heij-
nen en Wim Harding die schitterden 
op het speelveld en uitkwamen met 
57.08% op een tweede plaats. Een der-
de plaats voor Froukje Kraaij en Rini 
Tromp en blijven in de race voor pro-
motie naar B. 
Een forse boost in de persoonlijke 
score voor Andrew de Graaf en Wou-
da Roos die met 52.08% de vierde 
plaats wisten te halen. Marjan en Jan 
Wille sluiten de rij van artiesten met 
51.25% goed voor een vijfde plaats. 
Met nog 1 zitting in de vierde compe-
titieronde stevenen we af op de slot- 
en zomerdrives. Per 3 juni gaan we 
van start met de zomerdrive en ook u 
kunt daarbij zijn en proberen uw spel 
tot kunst te verheffen. Uw inschrijving 
bij voorkeur per mail naar gerdascha-
vemaker@live.nl. Na de zomerdrive 
van 2014 hebben we afscheid moeten 
nemen van Lous Bakker als spelend 
lid omdat deelname aan een volgend 
competitieseizoen voor hem teveel 
zou zijn. In de afgelopen week moes-
ten wij vernemen dat hij is overleden. 
Het past ons te zeggen dat Lous de 
kunst verstond trotse winnaar, spor-
tieve verliezer maar bovenal een pret-
tig mens aan tafel te zijn. Daar denken 
wij dankbaar aan terug.
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